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het vleesch. Ses grandes maclrations one
, . , de twaalftle letter vim het alabregi ses jours, zijne grease kastijdinphabet, y r. in de _Romeinfche eijfers begen , zijne firenge leefwijze, zijn meteekent M b00%
nig y uldig vasten hebben zijne dagen
tla, pron. poss. f. mijn , mifne. Voila —
verkort; t, de pharm. weeking. Mettre en
soeur, daar is tnijne zuster. ' j'ai vendu—, in de reek zetten, inweeken. Soumaison, ik heb najn huis verkocht.
mettre tine plante a la —, eene plant inIViabier, m. zekere plant op Guinea, van
weeken, in de week zetten, am het fap
het geflacht der wolf melk, vr.
er nit to kunnen krijgen.
Mabouier, m. kleine aelmerikaanrche boom.
Macerer,
, v. a. zijn ligchaam kwellen, tuck.
inabouier.
Mabouia,
wortel van den
tigen, kastiftlen, afmatten; t. de shim. tot
Mabouja ou mabouya, m. t. d'hist. nat. beigede week zetten, laten weeken. 11 taut —
dis der Antillifche eilanden, brochet de
cette plante dans du vinaigre pendant trois
terre genoemd, yr.
jours, men meet daze plant , gedurende
IVlaboya, m. duivel bij de inboorlingen van
drie dagen, in azijn to iweeken zetlen.
de Karaibifelie en Antillifche eilanden.
1VIaby,
verkoelende drank op de "Snarl- Maceron, m. t. de bot. peterfelie van Macedonie
, yr.
kaanAhe eilanden.
Machabees, in. p1. (lees malta) bock der
1' Maca, f. oude koppelaarller.
Blakabeen, 0.
Wacacouas, m. foort van patrijs iii BraziMacha-move,f. foort van kalebas.
lie.
Machan,
m. foort van luipaal d op lava.
reep
in
het
Liebreermsch,vr.
Macaf,,m.kappelig
Macam, kleine lost-Indi:che vrucht , Machaon, m. t. d'hist. nat. zekere fchoone
runs, yr.
de gedaante van eenen opaal hebbende, yr.
Macao, in. makao, fchoone papegaai van Macke, f. veldfalade; pop. overdaad in
het eten.
Btazilie , met eenen langen fiaart.
fchuur zonder dale, yr.
Macaque, in. makako, leelijke aap met ee- t Macheau,
nen langen flaart, gevonden wordende in Michecoulis, inAchicoulis, m. t. de fort. nit.
het koningrilk Kongo.
fiekende code borstwering, met gaten
oeder aan, om daardeor fieenen op de beleMacaret, zie Masaret.
geraars te werpen, yr. Le — d'une tour,
Macareux , zekere vogel, foort van
de uitflekende borstwering van eenen to, en.
ftrandvogel, van lifaart :et Augustus
Machedru, m. pop. gulzigaard.
verl i e I7sland te zien.
Macarisine, f. in de Roomfehe kerk de 2es MAchefer, m. hamerflag, ifzerfehuim, o.
pfalmen, welke beginnen met beasus of Macke-laurier, m. burl. dichter.
beati ; Griekfche lofzang ter eere der Micheliere f. et adj. —, ou dent — ors mo.
laire, hak- of maaltand, m. Les mache.
heiligen , m.
lieres de dessous, de dessus, de onder-,
Macaron, m. bitterkoekje, o. ; artn tie einbovenbaktanden.
den afgeronde kam, yr.
Ulacaronee f. makaronisch gedicht, boertig Machelier i adj. in. t. &anat. Muscle —, fpier,
die de enderkinnebak beweegt.
of komi:k gedicht , waarin men aan vele
'woorden eenen Latijnfchen uitgang Machement, in. kaauwing, vr. kaauwen, a.
MAchemour,, f. kruitnels, vr. meery. brokgeeft , o.
ken van fcheepsbefchuit, m. meery.
Macaroni, in. macaroni , Italiaanfche vermicelli; klompjes deeg in rietnpfes ge- Mather, v. a. kaauwen. Vous avalez sans
—,
verflitat zonder to kaauwen. Les
fneden , en toegemaakt met boter,, melk ,
viandes, qu'on a bien mftchdes, sont a demi
eijeren enz.
digerees, de we! gekaauwde fpijzen zijn
1VIncaronique, adj. makaronisch. Vers macahalf verteerd; fam. II miche de haut, hij
roniQues, makaronifche verZen, boertige
eet niet met lust , hij kaauwt f echts
verzen , met Latijnfehe uitgangen.
hij eet met lange tandsn. 11 mAche a
1Vlacaronisme, m. boertig, koddiggedicht, o.
tide , hij ziet eten n;aar kan zelf niet
Macaxocotl, m. Oost-lndifche , zeer weleten , hij is flechts een toekijker, fig.
fmakende,roode vrucht ,
fain. ou prov. hij wacht reeds lang op de
Macedoine, f. vermenging van onderfcheiet finis. I1 m'a fait — a vide, hij heeft
dene groenten under elkander.
mil met. ledige beloften laten gaan, hij
INtlacefou4e, f. flinger , otn fleenen te werheeft zijne belofte niet gehouden. les
pen , m.
morceaux a q. q., iemand de zaak voort Macellerie, F. markt , vleeschbank.
kaauwen, dezelve veer hem klaar maken.
t Macellier,
/lager, vleeschhouwer ; falje lui ai donne cette affaire toute machee ,
daat, die vele vtjanden doodt.
Macemutine , f. oude gouden munt.
ik heb hem die zaak zeer ligt genotakt.
Je ne le lui ai point mAchd, ik heb het
1V1acer, macier, /nacre, m. t.; de bot. zekere
hem ronduit gezegd. Machez-lui les morboom, velks felzors goed is tegen den
ceaux, et it les avalera, laat hem het
rooden loop.
2waarfie werk doen, voor het ligte vreest
Diacer,.v. a. het ligchaam ivrijven.
hij niet. 11 se plait a —, hij is een grout
Maceration, f. kastifding, tuehti ging, die men
y riend van eten.
zich aandoet, door vasten en zich zelven
te /lawn, in de meaning van God to beha- Macherophore, m. met g enet; elegem gewapend
foldaat.
eon. Law de la chair, de kastijding van
Vv
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Machette , f. zie nulotte.
bel van iferaclitts is een fchoon kunst..
Macheur, m. se, f. kaauwer, in. UMWwerk. Le temple de St. Pierre de Rome
fler, y r. Un — de tabac, een tabakskaauest tine Otonnante —, de St. Pieterskerk
wer ; pop. C'est un grand —, het is een
te Rome is een wonderbaar kunstwerk.
flerk eter.
Machiner, v. a. (iets kwaads) beramen,
Machiavelique, adj. Politique —, Machin- fmeden, brouwen, aanrigten. — une tra
vellistifche flaatkunde.
hison, een verraad fmeden. 11 machine
Blachiavaisme, in. MachiaYelismus, o. leer
votre perte , hij beraamt, fmeedt uwen
van Machiavel, vr.; trouwelooze, fehane
endergang.
deiijke flaatkunde , y r.
Machineur, zie Machinateur.
1VIachiaveliste , m. aanhanger van Machiavel. Machiniste, m. kunstwerkmaker,kunstwerker.
Michicatoire, m. kaaw y middel, o. kaauw- Machinoir, ni. likhout der fchoenmakers, o.
artrenij, y r. Prendre du tabac en —, ta- Macho , m. Quintal —, .epaansch gewigt
bilk kaauwen, pruimen.
van honderd vieftig pond, o.
Machicot, m. koorzanger in de lieve vrouwe Michoire, f. kinnebak, y r. kakebeen, o. II
kerk te Parijs.
lui donna un coup de poing dans la —, hij
Machicotage, in. t. de mu g . verfierd kerk- of
gaf hem eerier: flag op het kakebeen.
koorgezang , o. ; vertiering van een koorCasser la — a q. q,, iemantinhet kakebeen
gezang , toevoeging van noten, die de
breken , in flukken flaan ; fig. fain. 11
tusrchenruimten aanvitilen, T r.
a la — pesante, loorde, hij arukt ziele
}lachicoter, v. a. zingen, zonder op de nolomp uit; t. d'art. Machoires d'un etau ,
ten te letters. — un chant, eon koorgeklaauw aan eene beenkfchroef; bek aan
zang vetyieren, aangenamer,, gemakkelije
,
den hams van een fchietgeweer, rn.
ker waken.
Machonner, v. a. met moeite, langzaates
Alachinal, e, adj. werktuigelifk. Mouvement
kaauwen. 11 a de mauvaises dents, it ne
—, werktuigelijke beweging.
fait que — les viandes, hij heett flechte
Machinalement, adv. werktuigelijk. Agir —,
tanden, hie' kaauivt de fpijzen met meei•
te, langzaam, hij mommelt.
werkrnigeitjk handelen, te werk gaan.
Machinateur, in. beramer, brouwer, fine- Machoquet, in. ftnidsknecht op de Antillo.
tier , aanlegger van een Thhelmfluk. Il
fiche eilanden.
etoit le — de cette intrigue, hij was de Machoran, m. t. d'hist. nat. gladde zeevisch,
Pneder van dezen heimelijken flreek.
meerkat op de kvsten van Fern , vr.
Machination, f. beraneing , fmeding, biou- Machosor, m. gebedeboek der yoden in ver.
wing van kwaad, yr.; boos °fazes , o.;
zen, o.
listige, heimelijke, booze aanflag, m. Machul ou macho], in. foort van viool, titer
Qui est l'auteur de cette —V wie is dc , der (nide yoden.
/Halter, bewerker van dezen heimelijken 1VIichurat, ni. hoekdrukkers leerling, kneel.
aenflag?
jer op eene drukkerij.
Machine, 1. werktnig,kunstwerk,kunsttuig,o. Miehure , f., plants , waar het haar van eels
machine, vr. 4Le levier est une — simple, de
doek kwalijk gevat heeft.
het boom is ten eenvoudig werktuig. Les Michurer, v. a. t. d'impr. bekladden, bee.
merfen, befmeren; pop. — des habits,
angiens avoient des machines, qui lancoient
de grosses pierres, de ouden hadden makleederen bemorfen.
chines, werktuigen , waarmede zij groo- Macigno, m. zekere fleen.
to fleenen wierpen. L'horloge est une bel- Macis, in. foelie, muskaatbloem, vr.
le —, het uurwerk is ten fchoon kunst- Mack , in. foort van mug, vr.
'werk. Les automates sont des machines Maclage, m. mengen van de bards glasmase.
fort ingnieuses , de automaten zijn zee,fa met eene weekere , o.
kunstiglijk uitgedachte werktuigen; fig. Macle, f. waterkastanje ; t. de bias. opene
L'homme est une — admirable, tie menan
ruit; fleen, de gedaante hebbende van
is een bewonderingswaardig kunstwerk ;
een vierkant prisma, en.
prov. Il ne se remue que par —, hie* is Macler, v. a. gefmolten glas omroeren; het
enoeljelijk in beweging te zetten. C'est
harde glas met het zachte vermengen.
une vraie —, het is eene ware machine ; Macion, in. t. tie bet. foort van evOlfswortel.
fig. t. poet. La — ronde, het wereldrond, IVIaclouiere, f. foort van groot net met ,wijeie aardbol ; t. de mar. —a miter, kraan ,
de tnazen, (espece de folle) o.
em masten in to zetten, yr. — a miter Macocr, no. foort van kauwoerde in Pie,.
mastbalk,
bok
of
mastligter,
flottante,
ginie, vr.
In. ; t. mil. — de guerre, krijgstuig, e. Macon, in. metfelaar. Maitre ---, meester
— infernale, fchip , met brand/berets ge- metfelaar,, metfetaarsbaas; fig. fam. row
veld, foort van brander; t. de phys. — werkman, knoeijer. Aide —, opperman.
de compression, de condensation, machine,
Franc —, vrijmetfelaar.
em de lueht zamen te drukken, em ze to Masonnage, m. metfelwerk, o. Le — de ces
verdikken. — electrique, elektrifeermamore est bon, het metfelwerk van doze
chine. — pneumatique, luchtpomp; t. de
muren is geed.
d'artiF. — pyrique, zamengefield kunst- Maconne, f. foort van zeeflak.
vurerwerk, a. Faire jouer lee machines, Maconner,, v. a. metjelen. 11 y a bien k ...
de kunstwerken laien .Thelen ; fig. kunstdans ceilte maison, in dit huis is reel te
green, ni. Vo \ ez ,.quelle. machine it a em..
metftlen ; toernetrelen. — une fenetre ,
ploy& dans
ire,
cette affa
ztet ovelkenkunst..
een venter toemetfelen; fig. breddelen,
green hij iu doze zaak gebruikt heejt.
knoeijen. Voyez, comme it a maconn6
11 a rernua routes sortes de machines, -pour
cola, zie, hoe hij dat gebroddeld , ge.
parvenir 4 ses fins, eij heeft alto foorten
knoesti !ieeft.
van kunstgrepen in beweging gtzet , om Maconnerie, f. metrelwerk, , o. tnetfelarif,
fig. La tr agezijn oo grnerk to be reik en; —,
yr. La -- de ma maison me revient
4 rant,
die
d' Hdraclius est une belle
het treat,
het metfelwerk
mee
van stain hells komt nay
zee
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zoo en too hoog; botnqeregt, o.; vrtftnetfelarij, orde der vrtfmetfelarij.
makubatabak, tabakvan MarMacouba,
tinique.
hennepbraak.
Macque, 1.
Macquer, v. a. kennel) braken.
Diacquerie, f. naar het noorden loopende
ader van eene vreemde _gaffe in eene leigroeve.
Macre, m. plant van het geflacht der gele
weegbree, yr.
Macree zie Mascaret.
Maerelle, f. zie Foulque.
IVIaereuse, f. zwarte of brnine noordfche
meereend; fig. fain. Sang de —, zeer bud
bleed.
Macrobie , naam , di en men aan dezulken gee ft, die zeer lang geleefd hebben,
gelijk de aartsvaders.
1Vlaerocephale, in. t. de med. lang, breed
hoofd, 0.; rnensch, welks hoofd buitengemeen groot of breed is, o.; adj. breedef langhoofdig.
Macrocosme, m. t. de phys. de groote wereld, vr.
Maerognates, in. pi. visfchen zonder buikvinnen.
Macrolepidote, adj. t. d'hist. nat. Poisson —,
yisch met groote fchubben, grootfchubbige band- of klipvisch.
Maerologie, f. al te woordenrijk.e flij1 , m.
zekere vi cis van japan,
1Vlacrophthalme,
met zeer groote oogen.
t. de med. mensch,
Macrophysocephale,
met een van litchi- opgebtazen hoofd, o.
Macropocles, m. pl, zekere visfchen.
Macroptere, m. et adj, t. d'hist. nat. vogel
met lange vlerken. Les hirondelles de mer
sont de la famille des maeropteres,de zeezwa:uwenzijn van het geflacht der langvlerken.
Macrorhinques , m. pl. kraakbeenige visfchen,
hebbende eenen langen fnuit.
Macrostiehe, adj. gefchreven in lange regels.
Macroue, m. foort van krabbe, yr.
Macroule, macreule 7 f. groote foort van zeer
zwart waterhoen, 9.
Macsarat, m. 'negerhut, yr.
Mactre, m. fchelpvisch.
t. d'ant. belagchelijke dans.
Mactrisine,
IVlacuette, f. zie Massue.
Maculation , f. t. d'impr. bekladding, bemorfing.
Maculature, f. misdruk, fcheurpapier, o.
oa — grise„ pakpapier,, o.
Macule, f. vlek, fmet (ache); t. d'astr.
zonnevlek.
Macule, e, adj. t. de bot. e) gevlekt.
Maculer, v. a. t, de rel. bejmetten, bekladden, bemorfen. Le relieur ne bat pas les
feuilles fralchement imprimees, de peur de
tee —, de boekbinder klopt de versch afgedrukte vellen niet, om ze niet te be',sorrel; ; v. n. afgeven , affinetten. Les
feuilles nouvellement imprimees maculent, de
versch gedrukte wiles; gavel; af. Feuilles
d'impression maculees, gedrukte vellen,
die, door het afgeven, bemorst zijn.
Macusson, in. (gland de terre) aardaker,
-eikel.
Madame, pl. mesdames, f. vrouw, mevrouw.
Comment se porte votre mere? hoe vaart
mevrouw awe moeder? J'ai vu — la duchesse , ik heb mevrouw de hertogin gezien. La servante a dit, que — est sortie,
tie meid heeft gezegd, dat mevrouw
(de vrouw van het huis) is uitgegaan;
de vudfle dochter des kenings van
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Prankrifk,_ of de gemalin van des koning s oudfien breeder; de moeder des
keizers, ook alle prinfesfen van den
bloede, worden dui genoemd; pop. Elle
fait la —, zif fpeelt de groote mevrouw ,
heeft zwierige manieren enz. loner a la
wordt gezegd van kleine meisjes, die,
fpelende, de manieren der vrouwen nabootfen, elkander Pigtplegingen doen en
bezoek geyen.
Madarose , f. t. de med. uit yallen der wenkbraauwen, o.
Madefaction, f. zie Humectation.
Madelaine, f. zekere perzik.
Mademoiselle, pl. mesdemoiselles, f. jufer,,
jufvrottw, mejufer, mejufvrouw. — votre
soeur se porte-t-elle bien? vaart rnejuf.
yrouw awe zuster wel ? Irez-vous
se mesdemoiselles? gaat gij naar de kerk,
mejufers? Avez.vous dej4 des nouvelles
de — votre fille? hebt gij reeds tijding
van mejufrer uwe dochter ? de oudfle dochter van den oudflen breeder des koningt
van Frankrijk, zoo- lang zif ovgelauwd is.
Madonne, f. afbeelding der heilige maagd,
y r. mariabeeld, o.
Maciouine, f. Plementefehe pistool.
Madrague, f. groot net, om tonijnen te
vangen, o.; tonijnenvangst.
Madre, e, adj. p. u. gevlekt, gefpikkeld.
Leopard —, gevlekte luipaard. Porcelaine
madree, bons porfelein. Bois —, knoestig
en bruin gevlekt bout; fig. loos, doortrapt, geflepen enz.; s. C'est tin —, het
is een 'ooze vos. C'est une madree, het
is een geflepen
Madrenague, f. foort van katoen van de
Philippijnfche eilanden, o.
Madrepore, tn. madrepora, gewas, dat in
zee tot eenen fleen geworden is, o.; flerkoraal, yr.
Madreporite,
verfieende madrepora, yr.
Madresse,
Turkfche akadetnie, yr.
Madrier, zware eiken plank, balkplank.
Les fondeinents de Pedifice sont assts sur
_des madriers , de fondamenten of grendflagen van het gcbouw zijn op zware eiken
planken genet.
Madrigal, m. madrigal, kart en zinrijk go.
dicht , o.
Madrigalet, In. klein madrigal, e.
Madrigalier, in. maker van een madrigal.
Madrigalique, adj. tot een madrigal behest.
reticle.
Madrure, f. huidvlek ; ader in gevlekt hoar.
Maestral, mestral ou mistral, 112. t. de mar.
benoeming van den noord-westenwind in
de middellandrche zee.
MaZistraliser, v. n. t. de mar. worth' van de
magneetnaald gezegd, zich van het ttoor+
den een weinig naar het westen draaijende.
Maffie, e, mafflu, e, adj. fam. opgezet van
wezen, dikwangig.
Maforte m. mantel der Egyptifche monni.
ken.
Mafrach, m. Perziaanfche reiskofer,
legacies, magadis, m. Tier van 4r:screen,
met twintig fisaren, yr.
Magadiser, v. n. oktaaf zingen.
Magalaise, zie Manganese.
Maganese, zie Magnesie.
Magasin, m. palehui , voorraad;sis , magazijn, o. voorraadfchuur, yr, Un de
bled, een korenmagaz'jn. — de Foudre,
kruidneagazijn. C'est le — a poudre et art
VV2
boii,
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bois, dat is het kruid- en hottmagazifte.
d'armes, waken-, tuighuis. Nous n'avons plus de ces marchandises clans notre
wij hebben niet meer van deze koopwaren in 012S pakhuis. 11 a lone cette
Maison , pour en faire un hij heeft dit
huis gehourd, om er een voorraadhuis
van te waken. Un marchand en — een
koopenan, die geenen Winkel houdt, maar
in het groat verkoopt ; groote mande ,
achter op de postwagens , am er pakkaadje in te does: , vr.; hondennest , o.
Magasinage. , m. t. de cow. tijd , gedurende
welken de koopwaren in een magazijn
liggen; pakhuishuur, yr.
Magasiner,, v. a. in het pakhuis nederleg.
gen, opflaan ; beter emmagasiner.
Magasinier ou garde-magasin,m.pakh nistneester.
d'emplAtre,
Magdaleon, m. t. de pharm.
de soufre, rolpleister,, pijpzwavel.
1Vlagdelonnettes, f. pl. foort van nonnen;
yerbeterhuis to Parijs veor flechte vrou'won , o. Mettre une fille auz —, een meisfe in het verbeterhuis doen.
Mage, m. Perzifche geleerde in de fierrekunde of wijsbegeerte. Les mages d'orient, de wijzen seit'lzet oosten.
zie Juge.
Mage on maje , adj. Juge
Magicien, m. ne, f. toovenaar,, tooveres.
Magic, f. toov'erij, tooverkunst. — noire,
zwarte kunst. On a ern longtemps a la
—, men beef: lang aan de tooverif gee
loofd. Accuser q. q. de , iemand van
tooverij belchuldigen. — blanche ou namelte, natuurlijke tooverkunst; het betooverende. Quelle est donc la — de ce
tableau? ieee is dan het betooverende in
dit fclsilderij? La — de la poesie, het
betooverende der dichtkunst ; prov. C'est'
la — noire, dat is moeijelijk te vatten , te ver(laan. I1 ne fact point de —
pour faire cola, daartoe word: geene tooverie; vereischt, dat is goon hekfenwerk.
Magique , adj. betooverend ; tooverachtig,
tooverkunstig. L'art —, de tooverkunst.
Baguette —,to'overroede. Caracteres magiques,
tooverlanteren.
tooverfchrift. Lanterne
Trlagisme m. oudegodsdienst der toovenaars.
IVIagister, m. dorpfchoolmeester.
Ivlagistere , m. grootmeesterfchap von Maln zijne
regering ; t. de
tha, o.; tijd
va
chim. anc. meesterpoeder, o.
Magistral, e, adj. meesterachtig , heerschachtig. I1 pane avec une voix magistrale,
hij fpreekt met eene meesterachtige flem.
11 dit cela d'un ton —, hij zeide dit op
'eenen heerschachtigen Loon; t. de fort.
Ligne hoofdomtrek eener vesting ; t.
de pharm. Compositions (medicaments) magistrales on extemporanees, vermengingen
(geneesnsiddelen), die volgens het voorchrift van den geneesheer moeten worfden
gemaakt en gebruikt, ter enderfcheitling van compositions officinales, die
reeds in gene apotheek klaar gemaakt fiaan.
Vlagistralement , adv. op cent meesterachtige, heerschachtige wifze.
Nagistrat, overheid yr. magifiraats.
of overheidsperfoon, m. Le roi a etc recu
jar le — de la ville , de koning word van
de overheid ontvangen. C'est par ordre du
trat, het is op last van de magifiraat.
regering, vr. overheidsIna istrature,
a be, a. 11 est dans la —, hij is in de
gedurende zijn
regering. Durant sa
everheldsamkt.
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Magma ,
zinklel van eene zalf enz., o.
IVIagnale, f. t. de phys. geest van seater , on.
IVIagnanier, m. oppetfie van de werkplaats
der zijdewormen.
fVlagnanieres,m.ploverkplaats derzif‘leivormen.
Magnanime , adj. grootmoedig, edelmoedig.
Un prince -, een grootmoedig vorst. Une
action —, eene edelmoedige daad.
Magnanimement, adv. grootmoediglijk, op
eene grootmoedige wijze.
Magnanimite , f. grootmoedigheid. On ne
pent assez loner la — de ce prince, men
Ran de grootmoedigheid van dozen vorst
niet genoeg prijzen.
Magnat , m. magnaat , aanzienlijke,
name in Polen.
Manes arsenical, in. vermenging van rottenkruid, yr.
Magnesie , f. t. de chim. magnefia.
Magnesien, ne, adj. van de magnefia, dat
tot de magtlefia behoort:
Magnetique, adj. magnetise's. Vertu —, aantrekkende of magne*ifche kracht (vette
den zei lfleen komende). Une barre eene
nsagnetifche flaaf, eene fialen fiattf,
waaraan men de kracht van den magneet
heeft medegedeeld.
* Magnetisation, f. magnetifering , genezing
door middel van het dierlijk magnetismus.
Magnetiser, v. a. magnetiferen, eene genezing of kuur, door middel van het
dierlijke magnetismus , aan eenen zieken
verrigten.
* Magnetiseur, m. magnetifeerder, die eene
genezing of kuur aan eenen zieken, door
het dierlijke magnetismus, verrigt.
Magnétisme , m. magnetismus, o. magneti.
fche of aantrekkende kracht van den
animal on le Mesmezeilfieen, vr. Le
risme , het dierlijke magnetismus.
Magntomdtre, m. Iverktuig, em den graaci
van de magnetirche kracht te bepalen, o.
Magnettes, f. pl. zeker Hollandsch lijnwoad,o.
Magnie, f. hoop tnenfchen onder elkander,
die elkander niet kennen, m.
Magnificat, lofzang, die in de vesper,
ter eere van de heilige maagd Maria,
gezongen wordt.
Magnificence, f. pracht, heerlijkheid, yr.
luister,, m. 11 acme la —, hij bemint de
pracht. Traiter q. q. avec iemand met
pracht, luister, heerlijk onthalen. On
ne vit jamais telle --, men zag nimmer
zulk eene pracht; fig. La — (In style, de
pracht, rijkdom , verhevenheid van 1144
t Magnifier, v. a. verheerlifken, prijzen,
roemen. Mon ame magnifie le Seigneur,
mijne ziel prijze den Heere.
Magnifique, adj. prachtig, heerlijk, luisterrijk; kostbaar, fraai ; prachtlievend.
Les Romains êtoient magnifiques dans leurs
spectacles , de Romeinen beminden de
pracht bij bunco fchouwfpelen. 11 est
fort — chez lui, het is bij hem zeer
prachtig, luisterrijk. Voila en 'Ailment
dat is eon prachtig gebouw. 11 a des
meubles magnifiques , hij beef: kostbaar,
fraai huisraad. Cette vue di: heers
lijke ssitzigt. Des promesses magnifiques,
heerlijke beloften. Un style —, een verhevene, fraaije flij1; ;s. m. paradijsvogel.
Magnifiquement, adv. prachtiglijk, heerlijk
hij onohaalde ont
enz, 11 nous traita
hij beprachtiglijk. 11 recompense

loofa heerlijk, rijkelijk.
Ma.
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Magnole on inagnolie, f. t. de bot. magnob'ie,
zek ere plant.
IVIagnolier, m. (tulipifêre) t. de bot. dimerikaanfche boom.
Magnote,.f. zie Marmotte.
Magophonie, 1. feest, ter eere van de ombrenging der mages, o.
11agot, groote aap ; leclijke, belagche.
Jijke figuur, yr. — de la Chine, eene
apenfiguur , belagchelijke figuur van
.S!; eesc ii porfelein. On ne volt (ice des
inagots dans ses appartements, men -ziet
niets dan apenfiguren in zijne vertrekken ; fig. zeer leclijk tnensch, o.; verborgene fchat. 11 avoit finis son — dans son
jardin , hij lied zijnen feline in zijnen
twin verborgen, begraven.
Magraphe, in. t. de inns. zeker tweetoonig
muzilkinfirument hij de Bel,ree'rs , o.
IVIagredines, f. Egyptisch lij tt wn a d,o.
1Vlahaleb, m. ou bois de Sainte Lucie, foort
van wildc kers, yr.
blaherne,
zekere plant van het geflacht
van hermanskruid , yr.
Alahogon, m. t. de bot. plant van het gefiacht der citroenbootnen, yr.
11ahomerie ou mahumerie , f. Turkfche mnskee.
Mahoinêtan, m. e, f. Mahomedaan, Mahotnedaanfche vrouw ; adj. Mahomedaansch.
La religion Mahoratane, de Mahomettaan.
fche godsdienst.
Mahomdtisme,
Mahomedaansch geloof, o.
Turkfche godsdienst, m.
Mahonne, f. t. de mar. foort van Turkfche
galfas of groote
Mahonner, v. a. (in Picardie) elkander
met de vuist flaan.
blahot,
mahotboom op de /Intillifche eilanden, foort VMS katoenboom.
?Vlahou,
dock wit Languedoc, o.
)Ylahute, f. t. de fauc. het hovel:fie gedeelte
aan de vlerleen, kart :tan het liif van
eenen valk, o.
m. Mei , Meimaand, BloeimaanA yr.
En — in Mei. Au mois de —, in de
onaand Mei ; meiboom. Planter le —, den
meiboom planten.
Mai f. t. de mar. houten traliewerk, om _
yersch geteerel touwwerk nit te laten
lekken, druipen, o.; t. de fond. on inec.
zeker werktuig, om kalamiinfleen met tot
frof gemaakte houtskool to vermengen ,o.;
grond eener wijnpers,mqbaktrog,(buche)m.
Maidan , m. markt in het oosten, y r. Le —
d'Ispahan, de markt te Ispahan.
Male, f. (mait ou may) in eenige provincien
van Frankrijk een baktrog, waarin het
brood gckneed wordt, m.
MaYenne, f. zie Melongene.
f MaYeur, m. zie Maire.
Maigre , adj. wager, fchraal; gering enz.
Cette vache est fort —, doze koe is zeer
mager. I1 est si—, que les os lui percent la
peau, hie is zoo mager, dat de beenderen
hem vitfieken. Viande mager vleesch.
Cette terre est fort —, flit land is zeer
fchraal; fig. Un sujet
eene geringe
oorzaak, een dor onderwerp. Sou style
est— et decharna, zijn
zijne fchrijf
wijze is mager, dor en al to droog. Jour
vastenda; bij de Roomschgezinden.
11 est demain Jour —, morgen is het vas.
eendag. Repas, soupe maaltijd , foep
zonder vleesch ; t. (Parch. Un angle —,
een al te fcherpe hook. Pierre —,
ilio rt dui geheawen is, die vier toe-
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fluff. Couleur —, zwakke kleur;
Faire —, manger —, vaster: houden, gees;
vleesch eten ; prov. A chevaux maigres
vont les mooches, de armen moeten het
bezuren , er Haar laten, zij warden eel-der .belast, bezwaard, dan de rigen.111
va an pied, comme un chat —, hij is zeer
ligt op zijne beenen. Nous avons fait —
chere, wij zijn Hecht onthaald.
Maigre , m. mager , mager vleesch , o. Le
d'un jambon, het mager van eenen ham.
Donnez-moi un peu de —, geef mij een
weiaig mager vleesch ; zekere zeevisch,
Dole ombre genoemd.
Maigrelet, maigret, te, adj. fchraaltjes
magertjes,magerachtig. Cet enfant est —,
dit kind is magertjes.
Maigrement, adv. fig. fam. wager, rchraal,
op cone fchrale , gemeene wijze. 11 nous a
ait6 hij heeft ons fchraaltjes onthaald.
Maigret, te, adj. zie Maigrelet.
Maigreur, f. magerheid, fchraalheid. 11 est
dans one grande
hij is zeer mager.
jamais je n'ai vu une si graade woolt
heb ik zulk cone groote magerheid , lets
zoo wagers gezien.
Maigrir, v. n. wager worden , vermageren.
Il maigrit de jour en jour, hij wordt dagelijks magerder. Elle est bien maigrie ,
is zeer vermagerd, afgevallen.
Maigue ou megue, m. wei , (petit lait) yr
Maigue, f. zekere zeevisch, m.
Mail, m. malie of houten kolf, waarmede
men in de maliebaan Plat, yr. Donner
un coup de —, eenen flag met de malie
geven; maliefpel, o. Le jeu de — est on
bon exercice pour la saute, het wallafpel is eene .goede ligchaamsoefening voor
de gezoodheid. Boule de —, bal in het
maliefpel ; maliebaan, yr. Ce — est long
de mills pas, doze maliebaan is duizend
fchreden lang.
Mail-elou, groote boom van Malabar,
die altzfel green is, en bloefem en vruchten to gelijk draagt.
Mail-eou-ratou, m. boom gelijk de Torige,
maar nog grooter.
Maillade ou tremaillade, f. zie Tramail.
Maille , f. maas van netten ; .fieek van breiwork , m. Un filet a grandes mailles, een
net met groote mazen. 11 y a tine —
rompue a liotre bas, er is een fleck aan
owe kons
Reprendre, relever une
een fleck weder opnemen; malie of t ejzeren ring van eenen wapenrok, tn.; ijzeros; of koperen pen aan een fn, oer , nestel. Une cotte de mailles, een pantfier,
malienkolder ; t. de chin rondo vlek op
den oogappel. Il lui est vcnu une
l'oeil, hij heeft eene . ylek aan het Dog
gekregen; vide of verandering op de yederen van jonge patrlizen, wanneer
fierk beginners te worden; t. de mar. opening of ruimte, Welke tusfchen ieder der
inhouten, in de conflructie van een
fthip, gelaten wordt. — de vaigrage, o•
petting in de wegeringen eertijds cone
Icleine koperen Franfche- munt, halve
penning , (obole) nr.; t. d'orf. (denier)
half lood, 0.; fig. fam. lets van geringe
waarde. Cela ne vaut pas une dat is
geenen penning waardig. Its out toujoursIs partir (a partager) ensemble , zij hebben
altijd met elkander te twisten, eenig
verfcleilf. Un pince snaffle, een gierig.
aard ; prov.
4
se fait le haulsergeou,
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dat iemand van eenen derden in hamlets
'mgt. 11 a saisi entre les mains de tous les
debiteurs, hij heeft beflag gelegd op alles, wat de fchuldenaars to betalen hebben. Sans — mettre, zonder kosten.
Mainade , f. Hecht gezelfchap , o.
f Main-a-main, adv. terfiond.
Mainate, m t. d'hist. nat. indiaanfche fpreenw.
plain-bourg, m. voogd.
ogdifichsp.
'Main bournee, f.
t Mainburnir, v. verdedigen, bewaken, befehermen.
Main-chaude, f. handf eplak, een kinderftl,o.
Main de justice, f. fchepter, met eene hand
eindigende, ne.
Alain-d'oeuvre, in. mask-, arbeids-, dagloon, 0.
n. blifven.
fi Maindre,
Main-ferme, f. t. de jur. hour van eenig
leenregt , grondcijns , pacht.
f. gering, klein papier, o.
Plain-forte, f. t. de jur. handbieding aan
het regt , yr. flerke arm, no. gewapender
hand. On est entre avec — dans le palais
pour prendre un prisonnier, men is gownpenderhand in het paleis gegaan, om
amen gevangenen to vatten; zekere flop
van gekeperde wol.
f. t. de jur. bezitting van lets
in gafchil, bezitting der betwiste zaak
of der zaak in gefchil.
Alain-levee , f. t. de jur. ontflag van panding,
o. ophafiing van een geregtelijk beflag.
IVIain-mis , m. vrijgelatene.
Main-mise, f. t. de pal. handoplegging, yr.
beflag, arrest op eenig leengoed, leenroerig beflag, o. User de — beflag op jets
leggen.
thin-mortable , adj. dat niet vervreemdt,
zoo het niet uitfierft. Biens main-mortables, goederen, die aan het regt der overledene heeren onderworpen zijn. Les
communantes sons main-mortables, de getneenten flerven niet nit.
Diain-morte, f. t. de pal. Gens de —, Jiffeigene , dienstbare lieden, Wier goederen
aan den heer kemen. Les biens, qu'acerneroit une communaute, tomboient en —, de
goederen, die eene gemeente varkreeg,
kwamen aan den dooden beer.
Main-pote, f. korte gezwollene lamme hand.
t Mains, adv. genoeg, veel.
e, adj. p. u. on fam. vel e, verfchel. dene , tnenige. 11 lui a park maintes fois,
hif heeft hem verfcheidene keeren gefproken. Aprês maintes victoires, na vele overwinningen . Par maintes et maintes peines , door duizend zorgen en moeiten.
IVIaintenant , adv. tegenwoordig, nu. J'ai
acheve M011 ouvrage, que voulez-vous que
je fasse —? ik ben met mijn werk klaar,,
vat wilt gil, dat ik nu doen zal? je
n'en ai pas le loisir, tegenwoordig, nu
heb ik er gtenen tijd toe. Des —, van
nu af.
Viaintenir, v. a. handhaven onderilouden,beermen, fiaande houden, verdedi gen enz.
M
Je vous maintiendrai, ik zal u handhaven,
befchermen. Cette barre de fer maintient la
charpente, doze ijzeren Jiang onderhoudt
het timmerwerk, houdt .het timmerwerk
zamen ; bekraclstigen enz. Je vous maintiens, que cela est vrai , ik verzeker u,
dat het waar is. je maintiens cela bon,
ik baud dot voor good. Se —, V. C. zich
porde boadete enz. 11, e ' f.le‘ amiuteuti
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longtemps dans les bonnes graces du prince,
hij heeft zich lang in de gunst des vorsten floande gehouden. Sa beaute se maintient, hare fchoonheid onderhoudt zich
blifft denzelfden flaat. Les lois se
maintiennent en yigueur clans ce pays, de
evetten worden in dit land met kracht
gehandhaafd.
Maintenon ,
Vein halskruis, o,
Maintenue , f. t. de prat. geregtelijke be..
fcherming, handhaving in eenig bezit.
Adjuger la pleine d'un benefice, het voile bezit van eenig voorregt, ambt gee,
regtelijk toeflaan.
Maintien, m. behoud, o. handhaving, one
derhouding, bewaring, yr. Le — des
lois , de la religion, de handhaving der
wetten, van den godsdienst. Pour le — de
la discipline, tot onderhouding, behoud
der tucht; bonding, yr.; gelaat, o.
faut toujours avoir
honnete et decent ,
men meet altijd eene gefchikts en welvoegelijke bonding hebbete.
sOrieux,
een ernstig gelaat.
Mgpouri, kleine papegaai , m.; wiffie
van eenen papegaai, met centre zwareets

kop, o.

Mairain, zie Merrain.
Maire, m. hoofdambtenaar, burgemeester,
hoofddicier , boofdfchoue von den burgerfiaat.
Mairie, f. waardigheid, yr. ambt van den
maire 2' 0.; huts van denzelven, waar
hif gehoor verleent, o.; fekretarij op het
fladhuis; tijd van bet waarnemen van
zulk een ambt m.; tneijerij.
1Vlais, conj. mane, dock, evliter. 11 est bier
riche, — it est avare, hif is zeer rijk,
maar hif is gierig. Achetez-le, prcne4
garde qu'on ne vous trompe pas , koop het ,
maar geef acht , dat men u niet bedrieSa fortune n'est pas diminude , — elle
s'est pint& accrue, zyn vermogen heeft
niet afgenomen, maar het heeft veel eer
toegenemen. dites-moi, quand puis-je
compter d'être paye? dvch zeg mil, wonneer kan ik op mijne betaling rekenen?
ii est temps de finer, echter, maar het
is tijd, om op to houden, to eindigen ;
adv. fare. Je p'en puis fie kau dat
niet helpen, het is mijne fchuld
Si cela est arrive , en puis-je —? indien
dat gebeurd is, is die tnijne Mold? kan
ik daarvoor? prov. 11 n'a ni si, ni
hij is opregt, zonder omwegen; s. Il ne
lone &are sans —, hij prijst niet ligt,
zonder eenige maar.
MaIs, m. (lees make) Turksch kpren,
t Maishui, adv. hoden, vu.
t Maisne, adj. fongere (puine)i
Maisnete , f. flaat van den naderhand geborents:, jongeren, m.
Maison, f. p uis, gebouw, o, J'ai achete tine
a trois etages, ik heb een huis met
dole verdiepingen gekocht. Une — en bel
air, een geheel alleen flaand huis. Une
— de louage, een huurhuis. (hotel) de
ville on de commune, fladliuis, huis der
gemeente. — de correction, d'arret , de
force, do dOtention, tuchthuis, gevavgenbuis, rasphuis. — de campagne, champZtre, hofflede, buitenplaats. cl'education, huis van epvoeding, o. kiveekfchool,
kostfchool, yr. — de sergent, gifzeling.
rustique, boerenwoning. —de plaisance ,
iusthuis. — Dieu, godshuis feerk,

ver.
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setg,neuriale, heeverder Hotel-Dieu.
renhuis. Petites huis befiemd tot
kleine geheime vermaken. Les petites
maisons, het dol- of gekkenhuis; t. d'astr.
Les douze maisons du soleil, (les signes du
zodiaque) de twaalf teekenen van de zon,
van den dierenelem; fam. Une — de
bouteille, klein landgoed, kort bij eene

flad, dat veel bezocht wordt , om er iets
te gebruiken; handelhuis, o. Une — ancienne, een oud huis van negotie; huisbeen regezin, geflacht, o. C'est une
glee, het is een zeer ordelijk huisgezin.
d.',Anberoemd
geflaeht.
La
—
illustre,
triche, het Oostenrijkfche huis. Il a relevê sa , hij heeft zijn geflacift zi!ne
famine weder opgeholpen.Il sent son
'enfant de bonne —, men ziet bet hem
an, dat hij van een goed gefiacht, van
goeden huize is. La — du roi, alle bedienden tot den flaat des konings behoorende, de hoffiaat des konings; huistroepen ; lijfivacht; huishouding. Tenir,
lever —, eene huishouding hebben, oprig77
ten. La — royale, het koninklifke huis ,
al de prinfen van den bloede. eteinte ,
vitgeflorven huis of geflacht; lam. Faire
s a — nette, al zijne bedienden, dienstboden laten vertrekken. Traitet, accommoder q. q. en enfant de bonne —, iemand
prachtig, heerlijk onthalen , oak hem
"braaf afrosjen. Faire neuve, nieuwe,
andere dienstboden aannemen. JPaire bonne —, veel goed winnen. Cala eat pardessus les maisons, dat is &even de huimen, zeer dttur; prov. Le charbonnier est
, ieder beer is
maitre clans, en , a sa
meester in zijn huis, idder lean deem',
ni buron ,
zoo als hij wil. IN'avoir ni
geene eigene waning 'hebben. , Q:11 vent
tenir nette sa doit mettre prétre, ni
pigeon, ivi&zijn huis wil zutvf,r houden,
moet het Aileen Ivaarnemess.
fi Maisoncelle , f. klein buisje, oe
INlaisonnage, m. t. de jur. bottwhaut, a.
IVIaisonnee, f. fans. huisgezin, 0.
Wlaisonner, V. a. bouwen ; f iemand in zijn
huis opnemen.
Wlaisonnette, f. huisje, klein huis, o.
Alaistrance, f. t. de mar. kommandeurs en
werven, m.; vast korps
onderbazen
vanfcheepsonderdicieren,o.; .onderofficieren en werklieden, die niet tot den fiaf
van het fehip behooren, en alleen den titel van meester voeren , tn.
Maitre, us. meester, leermeester, onderwijzer; werkbaas; beer, eigenaar enz.
de musigue ,
fehoolmeester.
muzijkmeester- — de langues taal- of
d'ecriture, t &sire ,
fpraakmeester.
fehriffmeester. d'escrime ou d'armes,
fchermmeester. — a danser, de dame,
dansmeester. Il n'a plus besoin de —, c
'melt geenen meester meet- noodig. —cor.
ot.
Bonnier, wester rchoenmaker. Son frere
zijn
brooder
is
kuiperstonnelier,
est —
baas. Passer q. q. iemand tot meester
',taken, opnemen. Homere, Virgile etoient
deux grands meitres en poesie, Homerui
en Virgilius waren twee groote mecsters
i'n de dichtkunst. Je m'en rapporte aux
mattres de l'art , ik beroep mij op de meesters in de kunst. Cela est peint de main
de — dat is door eene meestershared gefehilderd. Vous parlez en — d'un ton de
gif fprok: air eon meester, op eenen
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meesterachtigen toon. es "wester
in de vrije kunsten. —en chirurgie, mooster in de heelkunde, beeedigd wondheeler. Lien est le — de l'univers, God is de
beer van het heelal. Cesar se rendit — de
la republique, Cefar maakte zich meester
van de republiek, van het gemeenebest.
Chacun est — chez soi, elk is meester in
zijn eigen huis. 11 n'est pas — de see
passions, hij is geen meester van zijns
driften. Vous etes le — de le faire, bet
serthat aan u, het te doen. 11
me etzijnen
vir fidelement son —, men meet
heer getrouw dienen. Qui est . le -- de
cette maison? wie is heer (eigenaar,) van
dit huts? 1.1 a un,bon hij heeft eenen
goeden heer. 11 est — de ce chAteati, hij
is heer, eigenaar van dit kasteel. Ce
chien cherche son —, die hood zoefrt zijnen
heer. — des ceremonies, ceremonienmerb
ter. _Grand — des ceremonies, opperceremoniemeester. — de la garde de robes,
d'artillerie, veldkleederbewaarder.
d'hôtel du roi, huts-,
tuigmeester.
hofmeester des konings. Grand de la
raaison du roi, opper;roftnaarfchalk. — de
la chambre aux deniers, fchatmeester des
koninklijken huizes. — des comptes,
rentmeester. -- des eaux et forets, hour..
vester. de la venerie, jagernmester.
Grand — des eaux et forks, opperjagermeester. — de la chapelle, kap,elmeester.
— des pours, bruggenmeester. — des pontes, postmeester. — des oeuvres, flads
bouwmeester. —des hantes oeuvres,fcherpregter, beul, — des basses oeuvres, nachtclerc, eerfle
iverker, fekretenruimer.
klerk. — garcon, meesterkneeht. —antel,
hoogaltaar, o. fripon , fourbe, a artsfehelm. Petit —, pronker, verwaande
gek enz. Le — brie d'une plante, dc hoofd fiengei eener plant. — i danser, zekere
krutspasfer, om hoogte te nemen. aliboron , albefchik, die zich. met allot
bemoeit; pl. ruiters; t. de mar. — de
vaisseau, fcheepskapiteits, fthimr.
armurier, eerfle wapenfmid of geweerma.
ker. — timonier, opperfitturman. d'equipage ou de manoeuvre, equipagiemeester, die alles tot de toerusting van een
cauonier, opperkonflafchip bezargt.
pel, konflapelmajoor. callat ou charpentier,, oppertimmerman. — de garuittire,
bootsman van de werf, tuigmeester.
dp hache , fcheepstirnmerman. — valet,
bottelier. IVIaitres de manoeuvre, daardoor verflato men den bootsman en fchie.
man. — de chaloupe , boatman. — ban,
de grootfie of langfie balk in eenfthip.
— cable, bet grootfle ankertouwe — couple, het grootfie [pant; prov. On l'a
passe. , fait passer —, men heel.; aan tafel
met de , linker hand,op bent gewaeht, men
is voortgegaan met eten,zonder nawr hem to
ch ten. Les apprentis ne sont pap, mattres , de
leerlingen zijn geene meesters, men keen
van beginners niet zoo veal verlaugen,
eifchen. Tel—, tel valet, zoo de beer, zoo
de knecht. Pour bign servir et loyal etre ,
de serviteur on devient —, die wel doet,
wel ontsaoet. Qui sea bon —, bon lover
en recoit, die eenen goeden hoer diens.,
ontvangt gird loon. Qui a dOmpagnon , a
—, in handelzaken meet de een den ande.
rose vreezen, die eenen metgezel heel* is
zijn eigen wester filet. CQuipccr d dere
a
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zeer gaaaw,, flreng rekenen ; fam.
C'est un homme, het is een knap man.
.11 faut etre compagnon de la femme et - de
son cheval, een man most zijne vrouw
met liefde en goedheid, en zijn paard
met firengheid behandelen,
ISIaltresse, f. vrouw, eigenaarfler; waardin; gebiedfier, meesteres; leervrouw.
Voila, la - du lops, dat is de vrouw van
het huis. La - d'une hotellerie, de waarelin van eene herberg. Rome Fut la - du
monde, Rome was de gebiedfler der weFeld: d'ecole, leervrouw, fchoolmatres.
Cast une femme, het is eene knappe,
*loeke vrouw , eene wrouw, die Naar gezag weet flaande to houden , ook eerie,
die den baas fpeelt, die den broek aan
.heeft. Petite - , pronkfler, verwaande
Zottin, faletjuffer enz. ; vrillier, lieffle,
pannares, beminde. II a eu plusieurs
inattresses, hij heeft verfcheidene vrijflers
gehad. C'est a present sa , dat is na
zifne rninnares, beminde ; voornaamfle
flak van eenig werktuig enz., o. La Arche d'un pont, de hoofdboog eener brag.
1,a - piece d'une charpente , het hoofdfluk
wan een timmerwerk. conduite des eaux,
hoofdwaterleiding ; t. de bot. branche,
hoofdtak. La - roue d'une hoiloge, het
groote beweegrad van een uurwerk; t.,de
cart. fpeelk-aarten van de flechtfie foert ;
t. de mar. - varangne, 'het grootfle bulk.
flak van het greotfle (pant, a.
Maltrise , f. meesterfchap , meesterregt, 0.;
gild, o. Parvenir it la -, tot het meesterfchap komen, het meesterregt verkrijgen. Gagner la baas worden, Les matvises sent supprimees, de gilden zijn vet-nietigd. Lettre de - gildebrief:
Zlattriser, v. a. beheerfchen, overheerfchen ;
vermeesteren; ternmen; den baas; meester fpelen. Alexandre le grand a maitrise
toute PAsie , Alexander de greets heeft
gelwel Azle veroverd , vermeesterd. ses passions , zijne- driften beheerfchen.
11 vent toujours -, hij wil altijel den
bans fpelen.
rajeste, f. majefteit, heerlifkheid; hoogheld; flatigheid, deftigheid; grootrnageigheid enz. La - divine, de goddelijke
majefizeit. La - de Dieu; Gads heerlijkheid. La - des rois, de grootmagtigheid
deY' koningen. La - royale, de koninklifke hoogheid, majefteit. Admires un
peu la- de ce temple, bew'ender eon; de
heeritlikheld, flatigheid Oan dozen terntel.. Votre imperiale, uwe keizerlijke
inajefleit. La - de son visage, de deftigheld in zijn gezigt. 11 y a de la Clans
ses discours, or is sets deftigs, grootsch
in zijn'gefprek. I1 prononca ce discours
avec beaucoup de -, hij deed daze retie,
T erlzandeling met veel deftigheid, fintighehti. Leurs maj'estes partirent is semaite passée, hunne majefleiten vertrokken
la reine, hare'NnaT erle4ette week. Sa
fefielt de koningin.
rajestueusement, adv. flatiglijk, deftiglijk,
aanzienlijk enz. 11 le prononca hij
Orak 12,4 flatiglijk nit. 11 marche touhij gnat altifd deftiglijk.
jours
rajestueux,kse, adj. flatig, deftig, »safest uetts enz. Un air -, een majestueus,
flate lijk aanzien. Une demarche majestueuse, een deftige gang. Un style -, fen
hottaraventie
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Majeur, e, adj. mondig, meerderfarig. On
est - a vingt (et) un ans, men is met een
en twintig jaar mondig. Votre fare est
dela uw brooder is reeds meetderjarig. Une fille majeure, een mondig tneisje; tn. pl. t voorouders (ancetres). Nos
majeurs nous oat doune'ces exemples , onze
voorouders hebben one deze voorbeelden
gegeven; hooger, graoter , gewigtiger.
,11 y a ate contraint par une force majeure,
hij is door eene hoogere magt daartoe
gedwongen. Causes majeures, gewigtigs
porzaken. La majeure partie des habitants,
het grootfle gedeelte der inwoners; t-de
mus. ion ou mode majeure, de bovete.
flem. Tierce majeur, groote ters; t. de
mar. Mat -, ondermast, mast zonder
fieng. Voiles majeures,, de vier vierkante
zeilen, als de onder- en marszeilen.
Majeure, f. eerfle flailing eener fluitrede,
major. Je vous accorde la -, et vous nie
la mineure , ik lir a u de, eerfle flailing der
fluitrede toe, maar de tweede ontken ik,
de tweede niet.
Major, m. majoor. Son frere est sep.
tieme regiment, zijn brooder is majoor
van het zevende regement; adj. Aide -,
adjudant, Etat
generaalflaf. Serpent
ferlant majoor. Tambour -, rege,
meats tatnboer ; t. tie jeu de piquet. Tier,
ce
groote tens, derde van het aas.
Majorat, m. majorette:, regt van eerstgev
boorte in eene
o.
Majordome, opperhofmeester aan de bee
ven van Spanje en Italie; t. tie mar. proviantmeester, eerfle bottelier op eene
galei.
Majarique, -f. gebakkene en gefchilderde
aarde. IVIajorite, f. mondigheid, meerderjarigheid.
11 a atteint Page de - 24 hif beef: de-meer.
derjarigheid bereikt, hij is, ,mondig,
gutrer mondig, wotden; majoor.
[chap, o. -plaats, y r.; opperwachttnees.
terfchap, On lei a donne la - des
gardes, men heeft hem de majoorsplaats,
bij de lijfwacht gegeven; * meerderheid,
La - de la nation vouloit, de meerderheid
der natie wilde. Le decret a passe--a,une
grande de voix, het befluit is bij (met)
cone groote meerderheid van flemmen
doorgegann.
Majuscule, adj. f. Lettre-, groote of hooftP.
letter, kapitale letter. Les noms propres
s'ecrivent avec une lettre -, de eigennaam.
woorden worden met. cone graote letter
gefchreven,
Mskairas, m. pl. t. d'hist. nat. korstvisfchett.
Makenti, m. palmwijn, getrokken nit eenen
.elfrikaanrchen boom, bang genoemd.
Maki, m. zekere fchoane nap (singe a mu.
scan).
Mal, m. pl. maux , kwaad, a, Il n'y a pas
grand cela, er is gees; groot .kwaad
bij, Penser, songer a -, op kwaad denken, Je ne connois point de .7- en lei , ik
ken geen kwaad in Item. Dire du - de
q. q. , kwaad van lemand fprekcn. 11 est
endurii
hij is in het kwaad verhard. Quel a-t-ii , fait? west kwaad
heeft hij gedean l Il salt déjà discerner
le Bien d'avec le - hij weet reeds her
good van het kwaad to onderfcheiden4
cam. Mettre sine femme a -, 'eeve vrouw.
verleiden; fmart , pijn, y r.; ziekte, yr.
iouppormble hot is eene an.
C'est
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vans le faites, it vous en prendra wanwirdragelijke (mart, piffle Je ne sent
neer gij het doet, zal hij het u kwalijk
plus de —, ik voel geene pi fn sneer. Vous
nemen. Cela vous sied —, dat flaat u
are faites gij doet mij zeer. Il a un
vit, qui ne s'amende,
kwalijk ; prov.
— de cOte, hij heeft pijn in de zijde. —
de ventre, de dents, de tote, d'oreilles,
die leeft Hecht, die zich niet betert.
d'yeux, bulk-, kies-, hoop-, oor., oog- Malabatie,
Indiaansch blad, dat mede
.pijn. Avoir — a la tete , aux dents etc.,
de theriaak komt, o.
hoofdpijn, tand- of kiespijn enz. hebben. Malache, f. t. de med. zachtmakend genees.
J'ai un grand, furieux — de tote, ik heb
middel, 0.
t. d'hist. nat. keverachtig infekt
eene hevige hoofdpijn, groote pijn in het Malachie ,
hoofd. Le — de terre (scorbut), de feheurmet vleugeldekfels , o,
Malachite,
bulk. Le — de rate, de miltziekte, de
m. zekere kostbare donkergroene
miltzucht.
fleen, malachit.
— saint-main, (lépre) tnelaatschheid. — de Naples, Spaanfchepok Malachre, f. zekere plant, tot de maluwe
ken. -- de mere, moederkwaal.
behoot ende.
d'enfant. barensnood. — do mer, zeeziekte. Malacie, f. tegen de natunr flrifdenele eet•
lust; lust, vooral bij zwangerevrouwen,
d'aventure , zeer op den top der i; inbelustheid.
gers , door het fleken van eene naald enz.
— contagieux, bermettelijke, aanflekende IVIalacoderme, adj. eene zachte huid heb.
betide.
ziekte. Ou a-t-il pris ce ? waar.heeft
hij die ziekte opgedaan ? Ce m'a pris Malacoide, f. weeke, zachte maluwe.
tout a coup, die ziekte heeft mij in eons Malacolithe, , m. malacolith, zekere zachts
/teen.
ov:rvallen; prov. De deux maux it faut
t. d'hist, nat. visch
eviter le pire , van twee kwaden ?meet men Malacomonopterygien,
met eene zachte y in op den rug.
het ergfie mijden, het Neste kiezen;
fchade, yr, nadeel, verlies, o.; ongeluk, Malacopterygien , adj. t. d'hist. nat. Poisson
o. La grele a tout perdu, it y a encore
visch met zachte vinnen , zonder
flekels.
plus de —, que l'on ne croit, de Nagel
heeft alles bedorren , de jchade is nog Malacosarque, adj. t. de med. week , flap
vleesch hebbende,
granter, elan men gelooft. Dien vous
garde de
God beware u voor onge- Malacosteon , us. t. de med. lvtek worden
der beenderen, o.
luk, nadeel, kwaad! Cela ne fait ni bien,
ni dat doet !loch voordeel, noch na- Malacostracees, f. pl. t. d'hist, nat. dieren;
deel, noch goed, noch kwaad. C'est un
tot het geflacht der fchelpdieren hehoo•
grand—, qu'il snit absent, het is een groot
render een minder hard dekfel hebbende,
dan eene fchelp.
ongeluk, dat hij niet tegenwoordig is.
Tourner une chose en , eene zaak kwa- Malactique, adj. r. de med. week., zacht.
tnakend.
lijk, tot nadeel uitleggen. Il me vent —
d'avoir dit cola, it m'en veut du —, hij is Malade, adj. ziek, knack. 11 est — au lit,
boos op mij, hij zoekt mij to benadeelen,
hij ligt ziek to bed. Elle est— a la snort,
omdat ile dit gezegd heb. Reparer le —,
mourir, zij is dood ziek. Son frere est
liet nadeel , verlies, onheil, kwaad we— de la fievre , de la petite verole , zijn
der goed maken; prov. Sur — n'est pas
hroeder ligt ziek aan de koorts , aan de
saute, er volgt verlies op verlies, flag op
kinderziek-te. Tomber ziek worden.
11 a Pair —, hij ziet er ziekelijk cit.
flag, ongeluk op ongeluk. d'autrui n'est
qu'un songe, andermans ongeluk onderC'est le bras —, dat is de zieke arm; fig.
Un kat est bien
vindt men niet, niemand hinkt aan eens
quand it est trouble par
les guerres een, flaat is ziek, is
antlers zeer; verdriet, o.; moeite, vr.
11 a bien du —a gagner sa vie , het Rost
er niet wel aan, wanneer hij door beer.
hem veel moeite, zijn brood to wingerlijke oorlogen verontrust wordt. 11
nen. On a trop de is son service, wen
est — d'esprit, hij is niet wel bij zinnen.
heeft veel verdriet in zijnen dienst ; prov.
1.1 est plus — d'esprit que de corps, hij is
Cela ne me touche, ni en bien, ni en —,
zieker aan het verfland, dan aan het
ligchaans. Cet arbre est —, doze boom is
dat raakt tnij in het geheel niet. Tom.
ber de fievre en chaud. —, van den wad in
zsek; tam. iron. Vous voila bien gij
de float vallen, van kwaad tot erger komen;
zijt wel regt ziek, gij hebt wel oorzaak
t. d'hist. nat. de griootge Europe/ the rivierom to klagen. 11 n'en mourra que les plus
visch, meerval ; adv. kwalijk,flecht , erg;
malades , daaraan zal niemand flerven.
enpasfelijk; in eenen ongunstigen toefland.
Une bourse —, eene ledige bears; s. in. et
11 a — fait ses affaires, hij beefs zijne
f. zieke , kra'zke. Le , la — est hors de
zaken Hecht gedaan. 11 est fort — vein,
danger, de zieke is bullet; gevaar. 11
fait le
hij houdt rich ziek.
hij is zeer Jlecht gekleed. J'ai— entendu,
ik heb kwalijk gehoord. 11 n'ecrit pas —, Maladie , f. ziekte, krankheid, Une —mortelle , eene doodelifk-e ziekte. 11 a mauvais
hij fchrijft niet flecht. Un mot — inter..
visage , it couve quelque hij ziet er
prete, een Hecht vertaald,verklaard woord.
flecht nit, hij heeft g ene ziekte onder de
Vous vous exprimez , gij drukt u Hecht
leden. Cette ne communique pas, doze
wit. Vous parlez le francois gij fpreekt
het Fransch ilecht. Que cela est — fait,
ziekte fleekt niet aan. La — augmente
hoe Hecht is dat gedaan. ttre — avec
de ziekte neemt toe. Les lopes, les chan.
q. q., met iemand het niet eons, oneenig
cres , les galles aunt les maladies des plantes,
de knoesten, de nitwasfen zijn de ziekten,
zijn. Mettre q. q. — avec un autre, iemand met eeneres anderen in oneenigheid'
der planten; fig. zucht. La — du pays,
bet heimwee. Les passions s.ont les malabrengen. Il s'est trouve de ne vous avoir
dies de fame, de driften ZIP' de ziekten
obei, het is hem kwalijk bekornen , dat
hij u niet heeft gehoorzaamd. Je me I der ziel. 11 dime fort les tableaux , les
trouve
ik beYind mij-niet wel. Sil fteurs, c'est ;a
bemint zeer de
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Cela porte dat brengt, kondlgt onkel!
aan ; prov. A quelque chose — est bon,
ongeluk is altijd tot sets goed , daar is
geen ongeluk zoo groot, of er is cen pne vient jamais seul, een
ink bij. Un
ongeluk komt nooit Depuis quelque temps le — lui en vent, federt eenigen
tijd loopt hem alles tegen. 11 n'y a
qu'heur et —, de een volbrengt hetgeen,
dat den anderen mislnkt. — a, sur,
interj. wee! — aux impies! wee den goddeloozen ! — a ceux , qui Pont dit, wee
dengenen, die het gezegd hebben. stir
eux et sur leurs entans I wee over hen en
hunne kinaeren! Par —, adv. bij onge
lu re, ongelukkiglijk. 11 tomba par —, hij
Viel bij ongeluk.
Malheureusement, a la malheure, adv. bij ongeluk , op eene ongelukkige wifze ongelukkiglifk. 11 arriva —, het geheurde bij
hij is ongelukongeluk. Ii est mort
gekiglijk, op eene ongelukkige
lioreen.
Illatheareux, se, adj. ongelukkig , rampfpoedig, rampzalig; ellendig. 11 y a des
11,,mmes — par leurs fautes, er zijn menfchen , die door hunne eigene fchuld ongelukkig zijn. Il est dans un etat hij
is in eenen ellendigen toefland. 11 mine
une vie malheureuse, hij leidt 5 voert een
ramprpoetlig leven. Je suis — au jets, ik
b"n ongelukkig in het fpel. Une constellation malheureuse, een ongelukkig geflerete. 11 a la memoire malheureuse,
heeft een flecht geheugen; s. ongelukkige,
ellendige ; fnoode. Il faut avoir compassion des —, men moet medelifden hebben
met de ongelukkigen. Qu'avez-vous fait
wat hebt gif gedaan, ellendige? Le
— 5 que vous ices, fnoode, booswicht,
die gij zijt.
Nalheutre, m. koningsgezinde feldaat ten
tijde der zatnenzwering.
DIalhonnète, adj. onbetamelijk;,, onheusch,
onbeleefd, onwellevend, onhofelijk enz.;
en voor een s. flecht. Cette action est —,
doze daad is onbetamelijk. C'est un garcon —, het is een onbeleefde jongen.
C'est un homme, het is een flecht
tnensch.
Malhon n etem ent , adv. onbeleefdelijk, onheufclaelijk, onbefchoftelijk; op eene onbetamelij AT wijze.
DIalhonnêtete , f. onbetamelijkheid; onbeleefdheid, onheuschheid enz. 11 sentit
bien cette hij gevoelde deze onbeleefdheld wel.
;Malice, f. boo s heid, kwaadaardigheid ;
arglistigheid; fchalkheid; [noodheid;
enz.
pets, yr. moedwillige ftreek,
qu'il ne faut pas laisser
C'est une
punie, het is eene boosheid, die niet
ongefiraft moet blifven. Sa — est &cowverte, zijne fnoodheid is ontdekt. 11 l'a
fait par —, laij beefs het nit kwaadaardigheid gedaan. C'est un homme sans —,
het is een man zonder arglistigheid. 1.1
vous fera shrement quelque s'il en trouy e Poccasioll, hij zeal u zekerlijk eei:e
poets fpelen, indien hij er gelegenheid
toe vindt. Cet enfant est plain de —, ‘pit
kind is vol fchalkheid,fchelieflukken. 11
y a de la — dans sa physionomie, er is
fits fchalkachtigs in zijn gelaat. Ce
sent des malices, dat zijn moedwillige
Ilreken.

rd AL
Nancieusenient , adv. kwaadaardiglijk •

[chalks, 112 ? e illiglijk • nit boosheid.
11 interprkte tout —, hij legt alles kwaadaardiglijk , ten kwaadfle uit.
Malicieux, se, adj. boosaardig ; arglistig;
fchalksch ; fchelmachtio. , C'est un garcon
—, het is een boosaarcrige jongen. 11 est
comme un vieux singe , hij Is zoo arglistig als een bride aap.
Maliconum,
fchil van eenen granaatap.
pel, yr.
Malignement, adv. boosaardiglijk , met boos,held , kwaadaardiglijk. Quitter sa femme
zijne vrouw met boosheid verlaten.
Malignite f. boosheia boosaardigheid ;
fehadelij kheid. La — du coeur humain,
de boosheid van het menfchelijke hart.
La — de la fievre, de kwaadaardigheid
van de koorts. Corriger la — de Vaudmoine, de fchadelijkheid, de gevaarlijke
eigenfchap van het jpiesglas verbeteren.
La -- de lair, des astres, de fchadelifk.
held, de nadeelige invloed der lucht, der
geflernten.
Malitnbe, ra. t. d'hist. nat. .% ekere vogel,
kardinaalvogel.
igne , adj. boos , kivaatlaardig, boos.aardig; ondeugend; fchadelijk.
Volonte maligne, booze wil. 11 a dit cela d'un
ton —, hij heeft dit op eenen boosaardigen teen gezegd. Regarder q. q. d'un
obil iemand met eenen kwaadaardigen
blik aanzien. Il a le regard —, hij heeft
eenen boosaardigen blik, hij ziet er on.
deugend, kwaadaaldig nit. Le — esprit,
de booze geese. Une fievre maligne, erne
kwaadaardige koorts. Une plain maligne,
eene kwaadaardige wonde, Il y a, je no
sais quoi, de — dans cette plants, er is
sets, ik weet niet loaf, uadeeligs in deze
plant; fain. Le —, l'esprit —, de booze
geese, de duivel; prov. iron. Il est —
cornice une chouette, hij is zoo dom als
eene gans.
Maline , f. t. de mar. fpringtij, o. JPringvloed, m.; t. de corn. Mechelfche kant.
Malingre , adj. fam. zwak, zwakkeliik, mag.
teloos, krukkehde , ziekel.;jk. Il a bien
de la peme h revenir, it est encore bien —,
hij heeft veel tnoeite, om zich weder to
herfleilen, hij is nog zeer zwak. Je ne
sass ce qu'a cet enfant it est tout — , ik
fleet niet , rat dit kind
'
fchort, het is
zeer zwakkelijk, ziekelijk.
t Malingrier ,
zie Sacristain.
Sial-intentionne, e, adj. kwaliik gezind,
kwaadteillig. Cette femme est tres
contre vous, deze vrouw is zeer k'valijk
gezind fegens u; s. pl. Les mal-intention.
nes ont repandu cette nouvelle, de kwa.
gezinden hebben dit nieuws verfpreid.
Malique, adj. 'cherp (van appelen fprekende).
Matitorne, adj. fain. ongejehikt. Ce valet
est bicis
die knecht is zeer ongefchikt;
s. C'est un vrai
het is een regte lonepert.
1 11alivole , adj. z;e Malveillant.
vial-jute, in. verkeerd vonnis der r'egters , s.
m. t. de chins. fuikerflof met veel
flijmllof vermcngd, o.
Mallard m. kleine flifpfleen der fcharen.
_Pipers.
Malle, f. varies, o.; kleine reiskorer, m.
On a visits sa —, men heeft zijn valies
enderzocht. Faire sa
zijuen rein*

k of.

DIAL
L

Xi A L

07

e, adj. ongezond. Cet enfant est
kefer pakken. La — d'Angleterre nest
dit kind is ongezond. Une contrde
pas encore arrivée, het Engelfche vanes,
mal-saine , eene ongezonde luchtfireek; t.
de Engelfche brievenpost is nog i et
de mar. C6te malsaine , onznivere kust,
aangeknmen; groote kas, vr. of korf der
Welke gevaarlijk is, aan te doen, waar
marktkramers enz. tn. 11 lui fit remuer
klippen enz. zijn.
toute sa —, sans rien acheter,, men liet
hem zijnen geheelen korf uitpakken, Mal saint main , zie Gafle.
Mal-scant, e, adj. ongepast , onvoegzaam,
zonder iets to koopcn.
onbetamelij k, onbelsoorlijk. Cela est —,
Malleabilite, f. buigzaamheid, taaiheid
dat is onbetamelijk. 11 est — a une jeune
onder den hauler.
personne de parler cic la sorte , het is
Malleable, adj. hetgeen , dat gefmeed kan
voor een jong mensch ongepast , onvoegewarden; buigzaant,fmcdig. Le vif argent
lijk, aidus te fpreken.
n'est pas —, de kwik , het kwikzilver kan
niet germeed worden, is niet buigzaam. Mai-scale, e, adj. t. de yin. Bois — 5 kromme, ongelijke lioren van een her:.
11 cherche a rendre le verre hij zoekt
Mal-sonnant, e, adj. t. de theol. kwalijk
het glas buigzaam te maken.
firuik
op
luidend,
aanflootelijk. C'est une proposie
t. de bot. Zekere
Mallèamothc,
tion mal-sonnante, dit is eene aanfiootelif.
de iffalabaarfehe kust.
ke propofitie, leer, tneening.
Mallement, adv. geflrengelifk.
Mallemolle, f. wit fifn katoen uit Benga- Mal-subtil, ra. t. de yen. port van tinking
der
vogels, die de fpijsvertering vet-kin'
le, o.
dent, en hen doet fierven, yr.
Malleole, f. knokkel aan den voet; t. de
Malt, m. moat, (dreche) oe
guer. foort van vuurpijl.
Mal-talent, m. haat , wrok. Je n'ai aucun
Mailetier, m. valiezen-, kofTersmaker.
contre lui, ik heb geenen haat , wrok te.
klein valies, bunAbilene, f. ranfel,
gen hem.
avoit sa — sur le dos, hij
deltje,
Maker, m. malder, Duitfche korenmaat, 0.
had zijnen ranfel op den rug.
Mallier, m. postpaard , dat het valies draagt, Malthacode, m. t. de pharm. pleister vat.
was , yr.
o.; flelpaard voor eene postchais, o.
Malmener , v. a. mishandelen, fl echt mede Malthe, m. foort van fodenliftn, dat
flecht zwart zegellak gedaan word: , yr.
to werk green, Iced of kwaad aandoen.
Les troupes des ennemis furent bien mal- Malt6te, f. drukkendeimpost,m. he.ffing,vr.;
knevelarij, uitzuiging, geldafperfing.
menees, de troepen der vijanden warden
seer mishandeld. 11 l'a bien malmen6 dans Malt6tter, m. knevelaar, uitzuiger, geld.
afperfer.
cette dispute, hif heeft hem bif dezen
Maltraiter, v. a. mishandelen; onregt doers;
twist veel kwaad gedaan.
Mal-mort, m. t. de med. boosaardige ult.
kwalijk bejege nen ; verongelij ken. Il
maltrpite sa femme et sea enfants, hif tnis.
flag, waarbij de huid zwart, blaauw
handeit zijne vrouw en kinderen. II Pa
wordt.
maltraite df.: paroles, hij heeft hem met
Malmoulue , f. t. de char. fletht verteerde
woorden kwalijk bejegend. II a etc anal.
mest van jonge herten.
traite dans cet arret, hem is in dit vonnit
Mal-nommee, f. t. de bot. zekere afdrifvenonregt gedaan. Le flit a etc maltraite
de plant, de harige euphorbie.
dans ce 'artage, de soon is in doze ver.
Malone, in. pl. bakfieen, tot het bouwendeeling verongelijkt, te kort gedaan,
van groote zeepketels.
Malope, m. t. de bot. malope, zekere IVIalvacees, adj. f. pl. t. de bot. Plantes —,
plauten, tot het geflacht der maluwe
plant, vr.
behoorende.
Mal-ordonne, e, adj. Hecht ingerigt.
Malotru, tn. e, f. t. d'injure. mismaakt, Malveillance, 1. kwaadwilligheid; haat, m.;
afgunst, wangunst. Voila des &lets de sa
wanfchapen, ellendig leelifk mensch,
dat zijn uitwerkfels yen zijne kwaadarmzalig wezen, o.
willigheid. S'exposer la — du public,
gebrek van betaling, o.
t Malpague,
zich aan de algemeene afgunst blootJielMal-peigne, m. wien het hear in wan9rde
len. 11 est facile aux ministres de tomber
zit.
dans la — du people, de ministers halen
Malpeste, zie IVialepeste.
zich ligt den haat des y olks op den hall.
Malpighiacees, f. pl. t. de bot. tot het geflacht der tnalpighien behoorende planten. Malveillant, e, adj. et s. kwalijk gezind,
kwaadwillig ; kwaadwillige; wangunsti.
Malpighie, f. malpighie, zekere plant.
ge. Quelque lui aura joue ce tour la,
IVIal-plaisant, e, adj. onaangenaam,
eenig wangunstige zal hem wel dezen
haffelifk, onbevallig. Un evenement
fireek, poets gefpeeld hebben.
Cetre
eene onaangenatne gebeurtenis.
Malversation,
f. wangedrag, o.; entrouw,
fille est bien malplaisante, dit meisfe is
ongetrosewheid in het bedienen van eent'..
seer onbevallig.
gen post. Commettre des malversations,
Malpole, m. ilmerikaanfche Jiang, yr.
zijn ambt ongetrouw avaarnemen. Osa
flordig. DesMal-propre, adj. vuil,
l'accuse de — dans le maniement du tresoir
vuile
,
tnorfige
harden.
mains mal-propres,
public, men befchuldigt hem vats ontrouw
11 est extremement sur lui, hif is zeer
in het befiuur der fchatkist.,
flordig op zijn
Mal-proprement, adv. flordiglifk, morfig, Malverser, V. u. zich in zijn ambt misdra.
gen,
hetzelve niet getrouw waarnemen.
Vous
mangez
bien
fmerig, onzindelijk.
gij eet seer flordiglijk, onzindelijk. Malvoisie, f. rnalvezei , zekere wilts vats
het eiland Candia; gekookte wift; nit
Mal-proprete, f. morfigheid, vuiligheid,
Provence, m.
enzindelijkheid. Sa chambre est d'une
grande —, in zijne kamer heerscht eene Malvoulu , e, adj. gehaat, kwalijk gezieet.
11 est — dans cette socitté, hij is in dit
groote onzindelifIcheid, zijne kamer is
gszelfchap niet gezien.
zeer morfig,
Maio
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f. mama '• fam. C'est tine groste
het is eene dikke, vette moeder.
I'vTamanpian, ni. veneriek gezwel, o.
Adamant zie Mammouth.
Mamel ou mamme, m. zekere boom in Amerika, foort van abrikozenboom.
Mamelle, 1. borst, Cet enfant est
encore h la —, dit kind is nog aan de
borst. Les mamelles d'une baleine , de
borsten van eenen walvisch; uijer eener
koe (pis).
Mamelon, tepel eener vrouwenborst;
wratje op de huid, op de tong , o.; t. dc
bat. klein uitwas, o. knobbel aan verjrcheidene planten; t. d'hist. nat. — blanc,
foort van Indiaanfche flak, vr.; alle
foorten van knobbels , die zich op de
d'un gond, de haak
fchelpen bevinden.
van eenen ijzeren deurduim.
Mameldnne e, adj. t. de bot. met knobbels
bedekt; wratvormig. Feuille mamelonnee,
wratvormig blad.
IVIamelu, e, adj. zwaar, groot van borsten.
Femme matnelue , vrouw die groats,
zware borsten heeft.
mijn hartje, hartM'amie , f. mijn
feller, o.
Mamillaire, adj. t. d'anat. tepelvormig.
Mammalogie , f. leer der zoogdieren.
Marnmaux, zie Marnmifere.
JVIammelonne, m. foort van hoornvisch.
Mammiaire, adj. t. d'anat. Veines mammiaires, borstaders.
IVIammifere, mammelifere, adj. et s. tepels
dragend, hebbend ; zoogdier. La classe
des mammiferes, des mammaux,, de klasfe
der zoogdieren.
Matnnilforme, adj. borstvormig.
Mammillaires, m. pl. wederdoopers in de
Nederlanden.
Mammont, mammouth, mammouth, zeer
groat dier der vroegere eeuwen, welks
beenderen nog in het noorden gevonden
warden; fabelachtig dier, o. On a trody e en Siberie des ossements enormes, qu'on
attribue au —, in Siberie heeft men zeer
groote beenderen gevonden, die men aan
den mammouth toefchrifft.
Marnoseuse, adj. f. zie Alamein.
Mamotbani, m. t. de corn. zeer fijn wit gef1reept katoen, o.
Dlamoudis, m. Perzirche zilveren count,
y r.; foort van gefchilderd lijnwaad nit
de fiaten van den grooten mogol, dat nit
lifekka naar Smirna gevoerd wordt, o.
mijn fchatje,
M'amour, f. mijn
milts boucle enz. o.
Oost-Indisch
getekgr
ou
mem
,
Man
evigt , o.
Manaca, m. firnik in Brazilie.
Manage, m. belt, o.
Manakin, m. kleine Amerikaanfche vogel.
Mansur, m. t. de prat. ingezetetse van een
dorp of vlek; brier, lompert, boerenkinkel.
Mancacon , m. de fchoonfie Oosterfche kat, yr.
IVIancandrites, f. pl. zeepaddeftoel, m. kampernoelje , vr.
Mance , f. flraf voor Pgte gebreken.
Mancelle, f. halsketen der karpaarden, die
met eenen ring aan den karboom vast is.
Mancenille, f. manfchenilappel, _tn.
manfchenillenboons op de
Mancenillier,
Antillifche eilanden, Wiens vrucht en
fap vergiftig is. Les Ihdiens trempent
lcurs iliches dans le suc du —, de India-

VI A 17
nevi dompelen hunne pijlen in het fap
van den manfchenillenboom.
Manche, m. fleet ; greep, yr.; hecht, o.;
handvat, o.; hale eener viool enz. Le
— d'un marteati , d'une lime / d'une hache,
de (feel van eenen Kamer, eener vifl,
eener bijl. Un couteau a — d'argent, een
mss met een zilveren hecht. Cette coignee branle au , dans le —, deze bijl zit
niet vast in den feel, fig. hij is onfland•
vastig in zijis voornemen, flaat niet
vast in zijne fchoenen. Le du bandoir,
de greep van het fp,,nrad van een weef.
touw. —tle la charruu , (mancheron)p/oegflaart. — de violon, teals van eene vise!.
Le — d'une èclanche de mouton , d'un
got , het hieltje van eenen achterbout
van een fchaap, van eenen fchapenbout ;
t. de mar. — d'aveiron, handvat van eene
floepsrient. Ce musicien connoit, sait son
est stir de son —, doze muzijkant kent,
weet, vergaat zijne greep, heeft eene
zekere greep. — de velours, zeer Witte
zeevogel op iingola; prov. Deter le —
aprês la coignee, den cooed, na eenlg
leden ongeval , opgeven, laten varen ,
zich door een kwaaa begin van eene zaak
laten affehrikken, van eene zaak geheel
afzien, om ze to verkrijgen.
Manche, f. mouw. La — d une chemise, do
mouw van een hemd. Les conseillers
tat portoient des robes h manches pendantes, de fiaatsraden droegen rokken met
hangende mouwen. Bouts de manches, op.
flaagjes, pleureufen. Gardes, fausses
manches, overtrekfels over de mouwen.
Tours de manches, artnbanden. d'hip.
pocras, (chausse) zijgzak y ear hipocras,
m.; t. de mar. kanaal, o. — a vent, koelzeil.
can, lange mamiering, (lang.
t. de guer. d'un bataillon, vleugel van
een bataillon; Jiang eener brandrpuit ;
raffineeroven in eene count; fig. Avoir,
mettre q. q. clans sa iemand in zijne
magt, in zijne hand hebben, flellen.
J'ai cela clans ma —, ik heb dat in mijne
magt, reeds in den zak. C'est une autre
paire de manches, dat is eene andere zaak;
prov. I1 ne se fera pas tirer par la —, men
zal hem niet behoeyen to noodzaken , om
er henen to gaan, om het to doen, hij
zal er gaarne henen gaan. Du temps
qu'on se mouchoit sur la —, in den outlets
tijd, toeje men niet beter wist, tows de
wereld nog onnoozel was. it a la con..
science large, comme la — d'un cordefler,
hij heeft een zeer ruim geweten.
Manchereaux, m. pl. boomen, handgrepen
van eene lineweversfehering, kas.
m.
Mancherolle, f. zekere
Mancheron, m. ploegftaart. Les mancherons
d'une brouette , de handgrepen , boomen
van eenen kruiwagen.
Manchester, in. manchester.
Manchette, f. lab, lob. Voila des manchet.
tes de dentelle, dit zijn kanten lubben.
Manchettes a dentelle, manchetten met
kent omzoomd ; prov. Vous m'avex fait
de belles manchettes, gij hebt mij.daar
eenen fchoonen fireek , _poets gefpeeld,
gij hebt nsij regt later; freken ; t. d'impr.
Un ouvrage a manchettes, een handfchrift
vol met kantteekeningen; t. de mar. op..
houder, tn.; flropje van de voorfle hooftle.
touwen van het onderwant, alwaar men
de bog: vas de 'wizen en fchooten inkne.
volt;
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velt, o.; ophouder van de groote bras in
Jeoning heeft het parlement bijeen geroe.pen. Ne voulez-vous rien — a votre pêre?
het bezaanswant; t. d'art. Manchettes de
bombardier , d'artificier, morsmouwen, yr.
wilt gij Diets aan uwen vader melden?
lederen armen des bombardiers enz., en.
Que vows mande-t-il? wat berigt,fchrifft,
Mancbon , m. mof. d'heriuine, mof van
meldt hij u? prov. Je ne le lu! ai point
hermelijnvel; t. de forg. ring van de
mande, je le lui ai dit, ik heb het hens
fmeltbuizen; t. de ver. glascillnder, die
regt in zijn aangezigt gezegd.
tot ruiten plat gemaakt words.
Mandeur,
flads knecht re Lyon.
Manchonier,
degene , die glascilinders IViandibutaire
, adj. t. d'anat. -tot de kinnemaakt.
bakken behoorende. Muscles mandibulaia
Manchot , e, adj. eenhandig , aan eene hand,
res, kinnebakfpieren.
aan eenen arm verminkt. Il est — de la iViandibide , f. t. d'anat. kinnebak.
main droite , hij is aan de regter hand Pdandibulite, f. verficende of opgedolvens
lam, verrninkt, hij kan de regeer hand
vischkinnebak.
niet gebruifren; prov. fig. Cet bomme Mandil,
[cart van Perziaanfche tul.
n'est pas —, die man is niet linksch, is
band, hoofdband.
Diet gek, hij is een geflepene gast ,hif is
f. eertijds livereirok, m.
bij de hand; s. zekere watervogel, Mandioche, f. kersnachtmaaltijd, m.
met korte vlerken; foort van platvisch.
Mandoline, f. mandolie, kleine citer.
Mancie on f. waarzegging ; is een Mandore, f. mandore, [sort van luit, ge•
wooed nit het Grieksch, dat achter lermeenlijk met vier fnaren.
fcheidene Franrche woorden geplaatst IVlandouste,
/Zang op Madagascar, die
waarzegging
wordt, ale: Aeromancie,
van vleernmizen en vogels leeft, yr.
nit de lucht. Chiromancie, waarzeggerij I1andragore, f. t. de bot. alruin, plant vats
nit de handen.
het geflacht der dachtfchaduw.
MandaItes, in. pl. Christenen van Sint aan ,.Vlandrague , f. t. de p6ch, net, om thonifto Basfora.
nen to vangen, 0.
Mandant,
t. de gner. die een mandaat, NIonthenaque , f. t. de coin. katoen van de
g ene voimagt getft.
Philippijnrche eilanden, o.
,Mandrerie, f. digt, grof gevlochten mantleSineesch beambte,
Mandarin,
rijn. Les neur ordres des mandarins ferwerk , o.
ment les corps les pins distingués de l'em- Mandrier,
wanelemaker van grof work.
pire Chineis , de negen rnandarijnfche Mandrill, in. grootc leelijke baviaan.
klasren, orders maker' de aanzienlijklie Mandrill, m. t. d'arr. verm root- paflanden van het Sineerche rljk nit.
tronen ; t. de eel.. doorflag, doorflager, m.
Mandarinat,
waardigheid van eenen
(peer of large foitfe punt van een aanmandarifn, yr.
beeld,vr.; t. de tourn. klouw,fpil; t. de air.
Mandaru,
t. de bot. boom op de 1Vetlatentifzer katheder voor den tranenzak
baarfche kust s met roodgevlakte bladeren.
o. traanftstel, rr.; t. de fourb. vortnijMandat, mandaat , o. ; volmagt , vr.;
zer,, werktnig tot verfchillend gebruik,
pausfclijk bevel, o. Le mandataire ne pent
bij het maken van degens en fcheden, o.;
rien faire au-dela de ce qui est porte dan;
fig. opperhoofd tier flruikroovers, o.
son —, de gevolmagtigde mag nuts doen, Manducable, adj. goed om to cuts, eetbaar
wat nice in zijne volmagt flaat; t. de
(mangeable;.
jut.. d'amener, d'arret, geregtelijke Manducation, f. t. de lith. — du corps de
order, on; to doen verfchifnen, bevel tot
Jesus-Christ clans l'eueharistis, het eten van
opbrengen , om gevangen to nemen; *pahet llgchaam van Christus, in het heipieren geld, dat in Frankrijk de asfiglige avondmaal , bij tie Roomschgezindeu.
naten vervangen beefs , o. Donnez-moi Mane ou mande, f. maat, in de kopermijun stir vos debiteurs, geef niij een mannen in Jiongarije in gebruik, houdends
daat op awe fchuldenaars. Le concile de
honderd pond arts , mineraal.
Trente a aboli les mandate, de kerkverga- Maneage, m. t. de mar. kosteloos helpen der
daring to Trient /reef: de pausfehlike
watrozen, bij het in- en uitladen der
mandaten (bevelen) afgefChaft.
koopwaren op koopvaardijfchepen, o.
Mandataire, gevolmagtlgde; de doer een t Mande, f. handvol.
pan:fella mandaat, bevel; begunstigde, Manege, rijichool, manegie, rijbaan,
tot een openflaand kerkelijk ambt teegevr.; rijkunst, yr. Un cheval bon pour
wezene.
le —, een paard, dat goad is veor de
Mandatum,
manegie. Mettre un cheval au —, eels
voetwasfchdn van twaalf
armen op groaner; donderdag, o.
paard in de rijfchool doen. Voila tux
Mande, f. pijpenmandje, 0.
beau —, dat is eene fchoone rijbaan. —
IIandement, fthriftelijk bevel, bevelde guerre, ongelijke galop, nu , links,
fchrift, o. last, en.; aanwijzing, yr. Le
dan regts, zoo als men het wil hebben;
— (Pun juge , de l'eveque, het bevelfchrift,
gang, tn. rigting van fieenkooladeren,
de last des regters, van den bisfchop.
y r.; t. de mar. manier van befinring van
Si donnons-en —, zoo beyelen, belasten
het fchip, yr.; fig. behandeling van zawif. 11 a donne un — de cette somme sur
ken , geheime handeling, yr.; listig ge..
son fermier, hij heeft eene aanwijzing,
drag , v.' 11 est fait au —, hij is op de
een mandement van daze fern op zijnen
behandeling van die zaak afgerige. je
pachter gegeven. raj paye scion votre —,
ne suis pas encore fait a ce
ik verfla
ik heb volgetts uwen last- betaald.
zulk een listig gedrag nog niet. Je
blander, v. a. ontbieden; bijeen roepen;
connois bien le
de cet homme-lä, ik ken
gelasten; berigten, melden, to 'weten
de geheime,handeling s van Bien man.
doen. On a mande tons les parents, men Manéque, f. mannetjes muskaatnoot.
heeft alle vrienden ontboden, bijeen ge- Manequin, zie Mannequin.
reepen. Le roi a mantle le parlement, .ds Manes, m. pl. fthipmen, zielen dor aflo.
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good met procederen, pleiten verkwist;
florvenen bij de ouden , yr. Polyxene fut safig. 11 a mange plus d'or, qu'il n'est gros,
crifie aux — d'Achille, Polixenes werd
Jeff beef's meer geld doorgebragt, veraan de fchirnmen van dchilles opgeofteerd , dan hij zwaar is. Les femmes le
ferd. Evoquer les —, de geesten bezwemangent , de vrouwen doen hem verteren,
ten, oproepen; t. poet. Les — du grand
berooven hem van alles. Ces legumes man..
Frederic, de eeest , fchim van den groogent bien du beurre, deze groenten vereiten Frederik; t. de myth. Les dieux ,
fchen level boter. Ce pale mange bien du
de goden der benedenwereld, de helfclze
charbon, doze kagchel vreet veel kool,
goden.
hoofs veel kolen noodig; verteren, invreMonet, m. t. de pech. zeker vischnet, o.
ten, inrozsten. La rouille mange le for,
Nanette, f. t. de mac. ifzeren handvatfel ,
de roest verteert het ifzer. Un ulcere
o. duivelskop,
li,chkodde, yr.
lui mange la jambe, eene zweer verteert
Nangabeys, f. pl. zie Guenons.
hem het been. Une poudre, qui mange les
Nangalis,
Oust-Indisch diamantgewigt
chairs mortes, een poeder, dat het, Wilde
van zes gran, o.
vieesch verteert. Le grand jour mange les
werktuig, on
Mangan on mangonneau,
couleurs, list voile daglicht verteert de
groote fleenen te werpen, o.
kleuren , doer de kleuren verfchieten ; t. de
IVIanganese , f. autrefois magnesie noire , bruinmar. La terra mange le vent a on vaisseau,
fhen 1716
let
land beneemt den wind awl het fchip.
lYlangas, mangas, Oost-Indifche vrucht,
Etre mange par la mer, van de zee, door
lekkerder dan eene perzik, groeijende
het indringen van het water van boven,
op eenen boom, gelijkende netar eenen
° vet:firm/a worden. Le timonier a mange
notenboem, vr.
le,
du sable, de fitzurman hoofs het tzurCette
viande
nest
Nangeable, adj. eetbaar.
glas gelchud heeft het to vroeg omge.
plus dit vleesch is niet meer eetbaar.
draaid. Le vaisseau est mange par la mer,
11 mange de tout ce qui est —, hij eet alhet fchip is blind achter de zee, dat is
les, 'Iva; zich eten laat, way` eetbaar
to
zeggen, dat zifne zeilen or door blind
is.
flaan, ook s dat het dan van de andere
Pdangeaille, f. voeder 'moor dieren, bij zonfchepen niet kan gezien worden. Le
der poor vogels , a. Ces seiins n'ont plus
vaisseau est mange par la cote, wanneer ern
de —, doze fifsjes hebben geen voer nicer;
fchip , op omen verren affiand, zeer na
fain. Il est toujours occupc., de —, hij
coder den lea/ is, zoo dat men het, door
denkt telkens aan bet eten, hij is go.
de hotgte van het land, niet kan zien.
durig met eten
—
des mots, woorden kaauwen, opeten,
Mangeant , e, adj. etend. Il est bien buvant
doorflileken, niet uitfpreken. En\Fran.
et —, hij kan good drinken en eten.
cols l'e feminin Se mange toujours levant
Waage-bouillon, m. (soufreteuse, f.) klein
une voyelle, in het Fransch wordt de
infekt, wolkruidworm.
vrouwelii
ke e voor eene klinkletter diet
in
de
groene
PlI g ne-froment , m. ivortn
nitgefproken, fmelten dezelve in elkan.
tarwe.
der. Se --, v. r. elkander opflokken , verdiamantgewigt van zeven
Nangelin ,
'linden, in het verderf liorten. Its se
groin, o.
mangent
les uns les autres , zij verflinden
r.
vreettrog,
etenslislangeoire, f. ktibbe s y
elkander, zif vreten elkander op, leven
bak voor het vee, m. Mettre de l'avoine
met elkander in twist ; prov. — son bled
dans la —, haver in de kribbe doen;
en herbe, en verd, zijn korentje green
prov. Tourner le cur a la —, lets geheel
eten, zijn goed al vroeg verteren. Je
verkeerd beginnen, het paard bij den
ne mange point ce quo j'ai sur mon coeur,
jiaart optoomen. Tenir la — haute a q. q.,
ik zeg het, zoo als het mij aan het
iemand den broodkorf hoog hangen, hem
hart llgt , zoo als ik denk. Savoir bien
niet veel te eten geven.
son
pain —, wel weten to leven. Its se
eten;
vreten
(van
dieren).
,
v.
a.
Manger,
mangent le blanc des yeuX, zij bekifven
— du pain, brood eten. Il donne bien h
elkander
regt, zif misgunneu elkander
hij geeft goed eten. Il n'tt mange
het wit in de oogen. Il a mange son pain
d'aujourd'hui,hij heeft heden niets gegeten.
blanc le premier, hij heeft eerst goede
Cela est bon a —, dat is good, on to edagen gehad. Avoir mange de la vdChe enten, dat fmaakt goed. Les chevaux manveel uitgefiaan hebben, door Maragee,
gent du Loin , de paarde'o vreten hoof.
de, door onderyinding wijs geworden zijn.
Lea chsnilles mangent les feuilles, de rupC'est toujours moi, qui ai mange le lard,
souris est mangee
fe n vreten bladeren. La
ik heb altijd de fchuld, de fchuld wordt
par le chat, de muis is door, van de kat
altijd
op mij gelegd, ik hob het altijd
epgevreten; fig. fam. Je n'ai garde de lui
gedaan. Les grands poissons mangent les
en parler,, it me mangeroit, ik wacht mij
petits, de grooten onderdrukken de klei.
were hem daarvan to l'preken, hij zoude
nen. PativreL gens vivent do ce qu'ils manmi vreten, op mij uitvaren. 11 lui mangent, arme lieden behelpen zich, zoo
hij
zoude
hem
geroic fame, le coeur,
geed, als zij kunnen. A petit — bien
'Part toorts verfcheuren, ombrengen.
boire, bij eenen geringen maaltijd moot
iemand, jets met
—q.,etchdsyux
men good drinken. — son pain a la fumee,
de oogenverflinden, leegeerig, wangunstie
de vermaken van eenen anderen zien,
IVIa
petite
fille
est
si
jOlie,
qu'on
aanzien..
zonder er deed aan to hebben ; s. m. eten,
tnifn klein meisje is zoo
vondroit
o. fpifze, yr. C'est un delicat un —
Porlief, 'dote men het zoude opeten.
de roi, het is een lekker, een keninklijk
dre, eenen last vergeten nit te voeren.
eten.,
Le
zi/ne
fmart
oplroppen.
Par doule-ur,
chagrin le — Inane; heJ verdriet verteert Atlangerie, .f. vreterif, Relever la —,
de vreterif weer van voren ,aan beginOwn r verso ,.olteren , verkwi.tren.„ 11
non' fig. mitztkiges i, e. afkneveling,, afbien plailler r hij keeft gifts
a izarrkt
per.
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Voyez queue d'avoir fait Manic, f. woede, razernij, dolheid , nitzinnigheid; razende zucht tot lets. Sa
cater tant d'argent it ce pauvre homme,
folie se changes en —, zijne gekheid verzie, wat voor eeve afkneveling is het,
anderde in woede. Sa — êtoit de se evolve
dat men dezen armen man zoo veel heeft
de verre, zijne krankzinnigheid beflond
aangerekend.
daarin, dat hij zich verbeeldde, van
Mangeur, se, f. eter, vreter ; eetfier,
glas te zijn. Sa — pour les tableaux ,
vreet#er. C'est un grand —, het is een
pour le jeu ra ruine , zijne razende
groot eter ; pop. — de charrettes ferrees,
de petits enfans, pogcher , fnoever, ifzerzucht tot , vel zotheid op de fclzilderijen ,
tot het feel beefs hem in den grand gevreter. — de crucifix, d'images, de saints,
holpen, geruineerd.
fchijnbeilige, pilaarbijter,, huichelaar.
Manietnent,
m. behandeling, y r.; betas— de chêvres, groote Amerikaanfche Jiang,
die geiten, ichapen opvreet , vr.; t.
ting, yr.; beweging met de handen,
voeten, y r. On connoit la bonte d'nn drop
d'hist. nat. — d'abeilles, bijeneter. — de
au —, men kent de deugd van het tafourmis, (rourmillier) miereneter.
Mangeure, f. (lees manjare) knaauwfel , aanken, door het bevoelen, door de behandoling. Cot aveugle distingue la couleur au
gevretene plants van eene flof, van
blood , o. C'est de la — de Souris, dat is
doze blinde kent de kleur,, door het
muizenknaawwfel. Ce drap est plein de
bevoelen, betasten met de liandeh. Ii
mangeures de vers, dit doek, taken is
etoit perclus du bras droit, mais ii commence a en avoir le — assez libre , hij was
vol motgaatjes; t. de chas. voeder, o.
welding van ivilde zwijnen, yr.
lam aan den regter arm, maar hij beMangier, zie Manguier.
gint hem weer vrij wel te bewegen. —
des armes, behandeling der wapenen; t.
t. de bot. zekere
Mangle, manglier ‘.
merikaanfche boom, gelijkende Haar eed'escr. Le — d'epee, du fleuret, de berier; kleinen wilgeboom; vrucht van dehandeling regering van den degen,
fehermdegen;
yr.
zen boom,
t. de peint. — du pinceau,
behandeling van het penfeel; fig. — de
Mango, in. zekere visch, ringenvisch.
la voix, de la parole, de bulging , reget Mangone, f. koppelaarfler.
Mangonisation, f. t. de med. vervalfching
ring der them, der woorden, der fpraak.
Le — des affaires, het befluur, bewind
der geneesmiddelen.
der zaken. II m'a confie le — de toutes
Mangonneau , tn. zie Mangan.
ses affaires , hij heeft tnij de regering ,
DIangons, in. pl. boetelingen, die bijna geheel naakt , met ketenen beladen, rondloot befluur van al zijne zaken toevel trouwd. Ce tresorier a beaucoup de —,
dwaalden.
a un grand , deze cntvanger, fchatmeesMangorin, m. Oost-Indifche bloem, foort
van jasmijn, yr.
ter heeft aanzienlijlee fommen ender de
handen. Son — est de tant de millions,
Mangoustan , mangostan, zekere boom -op
de Molukfche eilanderi, wells vrucht de
hem gaan zoo veel millieenen door de
handen.
beste van Indic is.
Manier, v. a. behandeten, hanteren; met
Mangouste, 1. Eglptifche rat (ichneumon).
Mangue , m. t. de bot. vrucht van den mande handen bevoelen, aanraken; befluren,
goboom , vr.; t. de pêch. groot vischnetoo.
behandelen, regeren. — tin chapeau, ee/VI angnier,, m. mangoboom , een Indifche boom.
nen hoed bevoelen, of die goed is. Mablaniable , adj. handelbaar; bewerkbaar ;
niez on pen ce drap-la, b_evoel, dat taken
Bens. Cetre Rile salt bien,— dit
linedig; gedwee, tocgevend. .11 n'y a point de
metal aussi quo l'or, er is gees metaal
meisje kan goed met de ugaldomgaan.
zoo bewerkbaar, gedwee, als het goud.
Bien — le levain, la pate, het` zuurdeeg,
tin bon pilote rend un grand vaisseau aussi
het deeg wet door elkander kneden; t.
qu'une barque , een goed fluurman
d'escr. 11 salt bien Tepee, hij weet goed
maakt een groot fchip zoo regeerbaar,
met den degen om te gaan; t. de gray.
buigzaam, als eene fchuit. Ce marteau
,I1 manic bien le burin, hij gnat goed met
est trap lourd , it n'est pas —, deze Kahet graveerijzer om, befluurt het wel ;
t. de man. — un cheval, een pfAard naar
mer is te zwaar, hij is niet handelbaar,
regeerbaar, hanteerbaar; fig. C'est un
de kunst beauren; t. de jeu. Il manic
homme, dolt l'esprit est —, n'est point du
bien les cartes, hij weet goed met de
tout —, het is een mensch, die eenen toekaarten ow te gaan, geeft de kaarten
geuenden geese beef:, die onbuigzaam is.
met behendz:gheid. — son corps de bonne
Maniacal, e, adj. tot de woede behoorende,
grace, zijn ligchaam fierlijk bewegen.
razend.
Ce sculpteur, cot orfêvre manic bien le
Maniaque , adj. woedend , dol maanziek ,
marbre, ?argent, deze beeldhouwer, deze
onzinnig, razend.
goud-, zilverfmid weet het mariner, het
Manicheen, m. Manicheer, foort van ketzilver goed te bewerken. .-h le..bled, het
ter,, die een goed en een kwaad beginfel
koren omfeheppen. Il manic taus les biens
aanneemt.
de Bette maison , hif befitourt het geheele
Manicheisme, in. leer van eenen Manichevermogen van dit huis. Je ne veux point
er yr.
— bien d'autrai, ik 1441 eens anderr
Manichoire , m. t. de cord. gladhout, diegoed islet befiuren. 11 salt — son esprit,
nende , em de acloterfleken der fchogneu
hij iveet zifn gemoed te befluren. Cet
te rangfchikken, o.
auteur a bien manic son sujet-, daze fchrifr
Manichordion, m. klavekordium, o.; fijnfie
ver heeft zifn enderiverp goad hehandeld.
— la plume, de pen Veers's. du cuir,
foort van ifzerdraad, o.; prov. Elle a
joue du —, zij heeft geboeleerd.
Fader bereiden; fam. -Cola ne se, manic
Manicle , f. lederen duimring, tn.; pl.
pas ainsi, dat great zoo niet. Cela n'est
ha ndboeijen (menottes).
pas si aisè Ii —, dat is nice zoo gemakke..
Manicou, m. zie Didelphe, Sarigue,
leak te dean. On ne pent — du beurre ,
XX2
sans
' erring y r.
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sans s'en graisser les doigts, die geld on(ler
zich beef:, treks er altijd zijn voordeel
tr+ t ; v. n. t. de man. Ce cheval manie
bien, dit paard laat zich goed regeren,
let op alle beevegingen, die men het wil
lecren. — de ferme a ferme, fprongen op
eene plaats doen; t. de con y. - a bout,
een dak omdekken, een dak nieuw belatten,
ear er de cede pannen weder ofileggen, cn
bij de flratenmakers eenen fleenen vloer
opbreken en omleggen; s. m. gevoel, o.
Au —, adv. Cette lame est donee au —,
(en maniant) deze wol is zacht in het gevoel, in het betasten.
MAniere, 1. aard, m.; evilze , manier, gewoonte, y r.; pl. manieren, wizen van
doen. Chacun a sa ieder heeft zij
etc. manier , gewoonte. Sa — tie vivre
ne me plait pas, zijne leefwijze be;zaagt
mij niet. Il fat aborde par tine — de valet
de chambre, hij word door eene foort vein
kamerdienaar aangefproken. 11 l'a dit
dune si claire, que, hij beefs het op
ztilk eene duidelijke wijze gezegd, dat.
Ce sont des manieres clesobligeantes , dat
zijn onbeleefile manieren, gewoonten.
Les mauvaises manieres déplaisent It tout le
monde, kwade manieren mishagen ieder.
dat gebeurde op
Cela arriva de cette
ne l'aura point,
deze wijze. En Write
volfirekt
hij zal het op geenerlei
eeniger maniet hebben. En quelque
op
Welke
En
quelque
que
ce
soit,
te.
wijze het ook zij. De quelle — voulezvon; , que je m'y conduise? hoe zed ik mij
dnarbij houden ? A la — accoutumee, op
de gewone wijze. Voila une belle — de
parlor, de s'enoncer,, dat is cone fchoone
manier van fpreken , van zich alt te drukken. Ce peintre a une belle —, deze fchilder heeft eene goede handeling. II a de
l'esprit de sa hij is vernuftig op zijne
wijze. Set petites manieres m'ont charme,
zijne aardiebeelen hebben mij bekoord;
fain. Cela flue on yeti la —, dat is te geZ tins prov. Etre trill de la belle—,
braaf afgerost warden. % De que, conj.
zoodat. Il le fit en secret, de — que Pon
vit bien, hij deed het in het geheim, zoo
dat men swel zag. Par — de, adv. Ce
n'est que par — de dire, het is flechts bij
wijze, Manier van rpreken. Je le lui dis
par — d'entretien, ik zeide het hem re-denerender wijze, dewift bet gefprek toevallig daartoe aanleivling gaf: Par —
d'acquit, nalatig, welfiaanshalve.
Maniere, e, adj. gemaakt, onnatuurlijk,
gekeunsteldi gedwongen. Un style—, eene
gedwongene gekunstelde fchriffwifze.
Une couleurr imanieree, eene gekunstelde,
onnatuurlijke kleur.
fchilder, die zijne eigene
Xlanieriste ,
volgt, gektinsteld lchilder.
Maniette, f. t. d'impr. en toile. afveegdoek,
wischlo.
d'arDlanienr, in. emzetter van koren.
gent , -pop. p. m. geldteller, ont"anger.
Manifestation, f. bekendmnking, openbaring.
La — du verbe , de openbaring van het
de ses sentiments, ,de bewoord„
bekendmakt? zijner gevoelens.
Manifest& e, adj. openbaar,blijkbaar,
zonneklaar ant. C'est une verite manifestee , het is eeiee klare witarheid.
`Cela est si —; qu'on n'en pent flouter, dat
is zoo zonneklaar, dal men tlaaraen niet
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behoeft to twiffelen. Rendre un crime
wee misdaad openbaar maken, aan den
dag brengen.
Manifeste, m. manifest, o. openlijk verklarings-, verdedigingsgefchrift. Publier en
een manifest bekend maken. Le — du
roi, het verdedigingsfchrift des konings.
Vous en verrez les raisons dans leurs manifestes , gij zult de gronden daarvan nit
hunne openbare verdedigingsfchriften
zien.
Manifestement, adv. klaarblijkelifk , openbaarlijk , openlijk. Je vous ferai voir
q ue, ik zal u klaarblijkelijk laten zien,
dat.
Manifester, v. a. openbaren , bekend maken.
Diets a manifesto son pouvoir,, God heeft
zijne magt geopenbaard. Jesus-Christ se
manifesta aux apOtres, ezus Christus openbaarde zich aan do apostelen. Son
imprudence se manifesta surtout dans cette
occasion, zijne onvoorzigtigheid, onbedachtzaambeid openbaarde zicle vooral
bij dent gelegenheid.
f. fam. looze trek, tn. loosheid,
kunstgreep , yr.; doortraptheid, doorflepenheid. Je ne connois pas lour
, ik
ken hunne loosheid
y a la une
que je n'entends point , daarachter fleekt
eene kunstgreep , een looze trek , dien ik
niet verfla.
Manigancer, v. a. fern. fmeden, brouwen ,
bekuipen, befPinnen, op eene arglistige
wijze bedriegen. C'est lui, qui a manigance toute cette affaire, hij is het, die
deze geheele zaak bekuipt , germeed heeft.
Maniguerre , maniguiére, f. t. de pech. op
paten uitgefpannene cotton voor palingen, o.
Maniguette, 2ie Malaguette,
Manikin , t. d'hist. nat. foort van groats
aap met eenen langen baard, op de
Goudkust.
Manikor, m. oranjeverwige manakin.
f. manilje , tweede matador in het
omberfpel, m. a la comete , ruiten negen in het kometfpel ; Indiaanfche arm.
band van gekleurd lak, m.; houten pin,
om de fuikerbrooden te,doorfleken, opdat
de firoop gemakkelijk kunne afloopen.
Manilure , m. t. de med. hand- ef armband, o.
Manima , Braziliaanfehe afgodgang, vr.
Manioc, manihot, m. maniok, zimerikaan..
fche
nit welks wortel de knsfaye,
eene foort van brood , gemaakt words.
Maniolle, f. groot werpnet, to Bayonne tot
to Brest in gebruik , o.
Blanipulaire, m. t. d'ant. opperlzoofd, o. ftanvoerder van eene bende voetvolk ender
de Romeinen.,
Manipulation, f. behandeling, bewerking
betasting, manipulatie. La — d'un me.
dicament, d'un mineral, de bewerking vats
ern geneeemidiel, de behandeling van
eene mint- of berg//of.
Manipule,, 141. kleine kruisband (petite êtole)
veer de borst des priesters, bij het doen
der mis; t. d'ant. bende voetvolk bij de
oude R.omeinen, vr. Dans une legion de
six mile horames, ge
etoit de deux cents
bij een legioen van zes duizend
man , beflond gene manipule nit twee
honderd man; t. de pharm. handyol, (poi.
gnee) yr.; t. d'art. bundel fpringbusfen
van ifzer of koper, die met eenen mfr..
tier geworpens werdt.
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* Manipuler, v. a. bearbeiden, behandcicn.
Manique, f. handleer bij eenige werklieden,
de cordonnier, fehoetimakers handlcder.
Maniquette, zie Malaguette.
IVIanis, in. (pangolin) fcliubbige hagedis, yr.
Manitou,
buidelrot, yr.
Maniveau, in. plat korffe, bennetje zonder
hengfel , es
Manivelle, f. fpil in een rad, wiel; handboom, om lets toe of open to draaijen,
m.; fchroefflok, fchroeffieutel, vi.; handvat , o., roerpen; koldefritok , m.
Pilanne, 1. manna ; honigdauw, m.; fig.
La — celeste, Gods woord; overvloedig
voortbrengfel in een lend, o.; t. de bot.
Herbe 4 la —, — de Prusse , zeker gras
dat in moerasfen en aan de oevers der
rivieren groeit. -- de Pologne, zeker
gras in de velden, dat zeer moeijelijk
is nit te roeifen; ballastmandje, o.;
kaakmandie, o. —4 haren . , haringmandb
je op de fchepen, o.; mande,
die langer
dan breed is ; tafelmande; waschmande,
om de 'easel; naar ba y ou te dragen. —
d'enfant, te'enen wieg.
Mannee, f. t. de mar. zekere maat, y r. of
gedselte ballnst, s.
Mannequin,
hooge Iterative mand, draagkorf op den rug , vr. Un — de maree ,
vischmande yr.; t. de jard. mande,
waarin men jonge boompjes of planters
does, om dezelve to verzetten, yr.; t. de
peint. et de sculp. ledoman, beweegbare gekleede pop , Welke in allerhande
houdingen geplaatst wordt , on; dezelve
na to fchilderen, na to hettiven , vr.
Cette figure sent le —, deze figuur is niet
Haar het leven gemaakt; fig. fain. man
zonder karakier, met wicn men Ran
doen, swat men wil.
IVIannequinage, m. beeldhouwwerk aan gebouren, o.
Mannequins, e, adj. t. de peint. et de sculp.
gedwongen. Draperie niannequinee, gedwongene, onnatuurlijke kieeding der
beelden.
Mannette, f. klekin mandie, korffe , o.
Manoeuvre, in. daglooner,, daghunrder,,
dagwerker; gemeenlijk opperman bij de
metfelaars en dekkers (aide-mason, -convreur). II a dix manoeuvres a payer par
jour, hij heeft dagelijks tien dagloonet s
te betalen.
midi les manoeuvres quittcnt
leur travail, om twaalf liter gaan do dagworkers van bun work, verlaten zij hunnen arbeid , fcheiden zij nit met wet-ken ; fig. flechte kunstenaar.
Manoeuvre , f. t. de mar. beweging, werking
van een
, manoeuvre. Ce matelot
entend bien la deze matroos verfiaat
de beweging, werking van een fchip
goed. Des qu'ils se virent en presence, its
firent une —, qui leur fit gagner le vent,
sur les ennemis, zoodra zij elkander in
het gezigt kregen, maakten zij eene
beweging of werking met bet (chip,
waardoor zij den vijanden den wind afwonnen.
grosse, zwaar werk, bij het
infchepen van touw, kanonnen enz.
basse, het work, dat, tot de manoeuvre
of beweging van het fchip, cinder het
dek gefchiedt. — haute, hetgeen, dat op
het verdek gedaan wordt. tome,
flechte beweging; fcheepswant, touwwetk
van eel; fchip , o. Manoeuvres couranWs
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on coulantes, et &mantes, loopend en
flaand want. — en bande, rustend tovwwerk. majeure, dik of zwaar tont,work. — passée a contre, van achteren
naar voren loopend touwwerk. Manoeuvres !lances, basses et de rechamae, boyenst,
onderst en waarloos loopen d
' of flaand
want. Manoeuvres passees, du vent et de
revers , het doorgefchoren, loefwearts of
lijwaarts /append of flaand want. Reprendre une een tonne korter maker',
door bet inflaan van eenen knoop ; t. mil.
manoeuvre of verandering in de fielling
of pofitie, die men een Leger last nemen.
— de gueurre, ktijgsverrigting. Les ennemis croyoient ravoir enterme, mais it lit
use —, qui les deconcerta beaucoup, de
rijanden geloofden hem ingefloten re hebben , maar hij deed eene beweging, vans
eene pofitie, die hen verwarde, van hun
fink brags. Les manoeuvres des pieces de
bataille , de bewegingen van de veldflukken, van het ge/chut ; t. de peint. behan.
deling van de kleuren, van het penfeel ;
t. de med. behandeling bij eene verlosfing, S'exercer dans la —, zich in de be•
handeling bij eene varlosfing oefenen;
fig. goed of kwaad beleid in de nits e•
ring van eenen aanflag, o. Cette — a
gate ses afraires , door dit beleid, gedrag
beefs hij zijne zaken bedorven. 1l a fait
une etrange
hij is op cute wonderlijke
wijze to werk gegaan.
Manoeuvrer, v. n. t. de mar, met een fchip
werken, manoetivreren. Le vaisseau manoeuvre bien , het is een handig 'Chip
het fchip laat zich wel befluren.
page a b jeu manoeuvre, het fcheepsvolk
heeft goed gemanoeuvreerd ; v. a,. —
navire, les voiles, een fchip, de zeilen
regeren ; t. mil. veranderingen in de .pofitten, bewcgingen van een lager make,,.
Ces troupes ont bien manoeuvre, doze tree.
pen hebben goed gemanoeuvreerd ; fig.
.maatregelen eene zaak re
doen gelukken ; befchikken. 11 manoeuvre
indignement dans cette affaire, bij deze
zaak gisig hij op eene onwaardigo wifze
te werk,
Manoeuvrier, m. vinnoeuvreerder o f bevarene
en kundig Zeeman ; kundig oficier.
Manoir,
t. dc pal: et poet. fain. ironing,
vr. Le — episcopal, de bisfchoppelifke
ironing. Son — principal est 4, zijne
y oornaamile ivoonplaats is te. 1.cs sonsbres manoirs, de hel. Le — liquisle, de
zee.
Manometre, manoscope, t. de phvs. verk.
tuig, om de uitzetting der lice &t te leeren kennen, 0.
t Manoples, f. pl. grifelhandfchoeven (ces.
tes)
roi, bundel tabaksbhderen,
Manoque,
vs. ;
de' mare Haven fchietnansgaren, o.
Manoscope, zie IVanomecre.
Manosse, f. gat in dat gedeelte van eon*
leimijn, vaariv gewerkt wordt, a.
IVIanouvrier, m. liandwerksman , dagloover.
Masque,
gebsek, o. Le — de foi, trot'.
weloosheid. — de vivres , gebrek aait' leYensmiddelen. Le — Wean, de pluie a
fait perir ces pigites, bet gebrek aim wa..
ter, aan rages; beefs deze planten doen
fierven. raj trouve sus florin de — dans le
sac , ik bob eenen gulden to kort, re
weinig in den zak gevonden.
de,(f2ute
X 3
del
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de) adv. bij gebrek van. Cela lui est 6chappe , d'attention , — de mernoire, dit
is hem ontgaan, bij gebrek van oplettendheid , van geheugen.

Illanquement, m. gebrek, o.; achterlating,
niet volbrenging, vr. Le — (manque) de
foi, de parole, de respect, de trouweloosheld, het niet houden, volbrengen van
zijn woord, achterlating van eet bled.

11 n'y a perso'nne, qni ne soit sujet A quelque er is niemand, die niet aan eenig

gebrek, eenigen mis/lag onderhevig is,
die niet eenigen misflag zonde begaan.

Manquer, v. a. misfen, niet rakes:, niet
treffen; voorbij laten gaan, verzuimen.

Je suis arrive trop tard , j'ai manqué cet
homme, ik ben te laat gekomen, ik heb
dezen man gemist, niet meer aangetrof-

en. Vous avez manqué une belle occasion,
f
gib hebt eene fchoone gelegenheid laten

voorbij gaan, verzuimd. Le chasseur a
manqué le liêvre, de lager heeft den Naas
viet geraakt. 11 a manqué son coup, hij
heeft zijnen aanflag gemist; fam. Il alloit confier ses affaires a un fripon , it l'a
manqué belle, hij wilde zijne zaken aan
eenen fchelm toebetrouwen , maar hij is
er nog gelukkig afgekomen, hij is het
gevaar nog moos ontkomen, ontfnapt.
Ouvrage manqué, onvolkomen, gebrekkig
werk. Projet manqué, mislttkt plan; v. n.
eilen; to kort komen, ontbreken; naflaten,
in gebreke blifven; gebrek hebben; bankeroet fpelen; weigeren, het
niet losbranden van kruid, kctfen (prendre un rat); uitglijden enz. — de qch.,
gebrek aan lets hebben. — a qch., het
a an lets laten ontbreken, lets nalaten,
in gebreke blijven. — a q. q., nalaten,
verzuimen, ivat men jegens iemand verfchuldigd is, hem beleedigen. Tons les
alle menfchen kunnen
hommes peuvent
eilen. Il manque beaucoup de livres, er
fontbreken
vele boeken. Je manquois d'occasion pour vous le faire dire, ik had geese gelegenheid, het ontbrak mil aan gelegenheid , om het et to later; zeggen.

—defoi, parole,safoi,.saprole,

trouweloos zijn, zijn woord niet houden.
d'argent, gebrek aan geld hebben, geen
geld hebben. Je ne manquerai de le faire,
de vous krire, ik zal niet nalaten, in
gebreke blijven , van het te doen, van
te rehrifven. I1 manque de coeur, hij
beefs geenen neoed. — a ses antis, a rand66, zijne vrienden verlaten, de vriendchap achterlaten, ter zijde flellen, tegen de pligten der vriendfchap handelen.
— a son devoir, zijnen pligt niet doen.
a q. q. au besoin, iemand in den stood
begeven, verlegen , laren. 11 lui manque
toujours qch., hem fehcelt, ontbreekt altijd jets. Cette maison manque par les
fondements, het fchort aan dit huis in de
grondmuren, de grondniuren van dit huis
zijn niet good. Cet homme est bier ma-

i

lade , s'il vient , sa famine est ruinee ,

deze man is zeer ziek , indict; hij komt
to flerven, gnat zijne familie
te
$f grond, is zij gerttineerd. 11 ne pent

plus se soutenir, les forces manquent,

kiekan niet meer fiaan, zich niet meer
regtop houden , de krachten verlaten hem.

Je suis si effraye, que la parole me manque,

ik ben zoo verfchrikt, dat ik geen woord
*am, nitbrengen, Les fruits out manquO
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cette annee, de vruchten zijn dit faar
niet goed gelukt. I1 ne lui manque rice,
er ontbreekt hem niets. Son fusil a manque, zijn gereer,, fnaphaa,i heeft geweigerd , is niet losgebrand, heeft geketst.
Ce marchand a manqué , doze koopman
heeft bankeroet gefpeeld. 11 a manqué de
tomber, de perir, hij was haast geeallen,
op het punt van te vallen, het heeft wet:.
nig gercheeld, of hij ware omgekom en.
Le pied lui a manqué , de voet is hem, nitgegleden ; t. de mar. Cette manoeuvre a
manque, dit touw heeft losgelaten, is
afgebroken ; prov. Il n'y manque pas one
cheville, er ontbreekt niets attn.
Mansard, m. wildeduif, (pigeon rainier) vr.;
t. de fond. ijzeren fang, yr.
Mansarde, t. d'arch. gebroken of plat desk,
e. Ce bátiment est convert d'une dit
gebouw is met een gebroken dale bedekt.

Manse, zie Menses
IVIanseau, zie Mansard.
Mansebdars, m. pl. ruiterif , die de diff-

svacht van ,den grooten mogol nilmaakt, yr.
Mansfdni , m. roofvogel op de Antillifei'le
eilanden.
Mansion, f. zie Campement.
lYlansionnaiie, m s kerkwaarder in de eerfle
eeuwen.
Mansois, m. oud zilvergeld, a.
Mansuitaire,
bij de Romeinen zulk een,
die de wilde beesten tam maakte.
Mansuetement , adv. met , goedaardigheid ,
met zachtmoedigheid.
Mansukude, p. u. goedesardigheid, zachtmoedigheid.
Mante, t.'d'hist. anc. lange rouriq uijer ,
dies; de vrouwen van grist aanzien droegen, on.; grove beddeken, m.; t. d'hist.
nat. zeker infekt, naar eenen fprinkhaan
gelijkende, o.
Manteau , m. mantel. — de -voyage ,
deuil, refs-, roummantel. — de Cheminee,
fchoorfleenmantel.
d'écarkte,
fcharlaken mantel. Tir-T
q. q. par le iemand bij den mantel
trekkers. — de unit, de lit, nachtman..
teltje. — a queue, jleepmantel. Porte —,
mantelzak; t. de bias. hermelijnen grand,
waarep het fchild flaat ; t. de fauc. kleur
van de vederen der roofeegels, van het
Naar der dieren, y r.; fig. dekmantel,fchiln,
tn. voorwendfel, o. Il se couvre sous le
hij y e:ft-hunt zich under
—delavotin,
den dekmantel van vroomheid. Vendre
qch. sous le lets heimelijk, under de
hand verkoopen; fam. Garder les manteaux,
ledig !zitten , flaan , terwifi anderen met
jets bezig zijn. Manger son pain sous —,
zijn goed alleen verteren, gierig
prow. II a un inchant — pour son hiver,
wetelt van iemand gezegd, die de vierdcndaathhe koorrs in den berfst beefs.
Mantelë, e , adj. t. de bias. gemanteld. D'azur it la tour couverte d'argent, mantelêe ou
chappee de memo, een toren in een
blaauw veld met een zilveren dak , en
een mantel of eene kap van dezelfde
kleur.
Mantelet, tnanteltje, 0. Un — de taffetas, een manteltje van taf: Ces paysafines portent des mantelets, doze beerinnen
dragon tnanteltjes. Les èveques portent
en cdrêmonie un — violet par dessus leer
rpchci, 4c bi.0.40mn drafpn bij feesten
eels!
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*en paars of violetverwig manteltie hod7.Ie wifzen van vrillating der _Raven of
yen het koorhemd; t. de mar. valpoort,
lijfeigenen.
Mantelets faux ou volants, looze poor- Manus, m. Dire son in —, (bij het flerven)
ten. Mantelets bris0s, valpoorten, Welke
zijne Niel in Gods hand aanbevelen.
lzandlehrift , o. Un
in tweeên verdeeld iraori'an de Manuscrit,
Arabe,
eene hell: near onderen , en de andel e
Grec , een Arabisch , Grieksch hand.
'war boven open gaat , gelijk de fpiegelfchrifk, De vieux manuscrits, des inane.
poorten;klep van eene trekfchuit , yr. ; ook
scrits anciens, ,trade handfchriften.
aan eenen wagon, gelijk aan eenen post- Manuscrit, e, adj. gefchreven. Copie, piece
wagen enz.; t. de guer. flornftherm, 0.;
manuscrite, afichrift , hand rchrift. Cette
gevulde fchanskorf; beweegbare borstwebibliothequesa deux mine volumes, tant imring van planken, vr.
primes, que manuscrits, iii deze boekerij
Manteline, f. vrouwen fchouderrnantel, m.
zijn twee duizend boekdeelen, banden
Mantelure, f. haar op den rug van eenen
zoo wel gedrukte, oils gefchrevene.
hond, hetwelk van eene andere kleur is , Manus-Doi, m, on main de Dieu, f. t. de
dan dae op hei lijf, 0.
pharin. weeke en verzachtende pleister, yr.
Mantenen, m. handvatfel van eenen riem, o. Manustupration, f. (onanisme) zelfbevlekkinz.
Mantichore , m. (lees niantikore) foot': van IVIanutention, f. handhaving. Le magistrat
zeer Ividden jakhals.
veille a la — des lois, de overheid waakt
IVIanticore,
over de handhaving der wetten; zorg
zekere roofkever.
Mantille, f. manteltje zonder kap, o.
voor de uitvoering van lets. 11 en a confi0 la — a, son frere, hi] heeft de zorg
Mantonnet, m. fluit- of klemhaak. Le —
voor de uitvoering daarvan aan zijnen
d'un loquet, de haak eener klink aan
eene deur. Le — tient hi porte fermee,
brooder toobetrouwd; t. de guer. noodige
inrigtingen tot het onderhoud der gekan.
de klink of fluithaak houdt de deur gefloten.
tonneerde, in dorpen of to veld liggende,
t roepen.
Manture , f, t. de mar. deiningen van het
water, worpen waters, tegen het (chip Many, m. foort van brufne mastik,
ran de Carniben zich bedienen, am ka.
Jlaande golven; ifzerdraad, dat op fomtoenen garen to begrijken,vr.
mige plaatfen verbrand is , 0.
Manyl-rara, m. groote Oost-lndifche boom,
Manuaire, adj. m. Droit
vuistregt, o.
vrucht Haar 0/liven gelijkt , en!
IVIanubaliste, f. handboog,
gegeten wordt.
Manubiaire, adj. Colonne —, met zegeteeManzel,
herberg voor reizesden in Per..
kenen verfierde zuil.
zie, yr.
Manucode, manucorde, m. zeer fchoone Indifche koning der paradijsvo- Maas, m. groote boom in Guyana, ,i-volks,
far, vermengd zijnde met dat van den
gels.
vijgenkoons, eene)voor het water Indoor.
Manuducteur, t. eccl. eertijds voorzanger,, aanvoerder op het koor g enet. kerk.
dringbare zelffiandigheid geeft.
Manuel, le, adj. hetgeen, dat me; tie hand Mappaire,
eertijds lemma, die, bk,
gefchiedt of verrigt words. °image, traopenlijke fpelen, met eenen doek het tee.
vail —, Izandwerk, handarbeid.
ken gaf, tot het begin vats dezelve„
Manuel, in. handboek, 0.; getijboekje, geMappe, m. zie Torcbon.
bedenboekje, o, Un — de theologie, een Mappemonde, f. wereldkaart. Les mappe.
mondes representent les deux hemispheres
handboek over de godgeleerdlzeid. Les
pris separement, de wereldkaarten
lois du — chimique, de wetten van het
de twee halfronden afe•ezonderd voor.
fcheikundig handboek.
Manuelle, f. t. de mar. kruk by de roerpen, Mapper, v. a. huisraad boenen, reinigen,
zie Zorille.
Mans niet meet- in gebruik (inanivelle); Mapurita,
Maque , maquer, zie Macque.
t. de cord, draaiflok m.
Manuellement, adv. van tie eene hand in de Maquereau,
makreel, vich zonder
ben; ph krandvlekken, roode plekken Gar"
andere; in, nit de hand; eigenhaudig.
de fchoenen, veroorzaakt door het io
II Iui a payd, rernis cette somme sans
quittance, hij heeft "hem deze fern eigendigt zitten bij het vicar , vr.
handig, zonder fchijn, terug gegeven. Maquereau, m. elle, f. koppelaati, hoereet.
Itecevoir —, nit de hand ontvangen.
waard ; koppelaarfler , hoerenwaardin.
Manufacture, f. werkplaats , fabrijk , ivaar- Maqueerellage, m. koppelarij, vr.,; bedrijf
van eenen hoerenwaard, o.
in 1, erfcheidene werklieden dezelfde foort,
van flof enz. met de hamlets bewerken, Maquette, f. t. de scalp. eerfie feats yam
een work, die men in klei doe: t. d'arq,
waken; work o. ivaar, die er gemaakt
fink* ifzer,, waarvan men platen tot geIvordt, y r. Une — de glaces , eene fPieoveerloopen fmeedt , o.
gelglasgieterij. — de draps, dock-, lakenftkrijk. Ces draps sont d'une bonne —, Macinignon, in. (lees maki-griyon) paardettkooper ; fem. p. m. koppelaar van hulls.
deze lakens zijn van eene goede mannlijken „van dienstboden • beunhaas.
faktuur, zijn good bewerkt.
Manufacturer, v. a. (fabriquer) bewerken, be- Maquignonnage , m. paardenhandel; I. tie
marech. bedriegerif der paardettkoopers,
reiden , vervaardigen. Ces Otoffes ont eta
manufacturees deze floffen zijn hier
roskammerif, y r.;
kOPPC181.1, o.
0-11a
vervaardigd,
eerlijke handel.
Manufacturier, fabrikeur, reeder van Alaquignonner,, v. ti. in paarden handelon
ongeoorloofde, oneerlijke kunstgrepen
,fteiren. — en laine, en soie, wol-, zijelefabrikeur,, -bewerker.
den paardenhandel gebruikets, roskamManulee, f. t.
men ; fig. als koppelaar fpelen; kwanfe.
hot. manzaes, zekert
plant.
ken, beunhazen, vuilen handel driven.
Manumission, f. vriflativg van genera flaaf. Maquillear,
(lees maki-lyeur) makreel.
fchnit
11 y avoit troia fames
e -boot, yr..; makralvisicher.
mgre4
Ma.
4
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korriver.
peint. wriffileen; t.
fieen. — de. presse, de grond, het fen.
(lament van de drukpers.
Marbrd , tn. zid 1.67./ , rd; f. ragout, verfeheidone foorten van opgeJloofd vlcesch.
o.;
11Iarbre-feui1le, f. mermetblad,
fchilderfluk gelijk mat met- gefchilderd,e.
Marbrer,, v. a. mat meren, als rearmerfleen
verwen. Donnez• moi une ft uille de papier
marine, geef mij een vel gemarmerd pa.
pier, — un mantenu de cheminee, la converture d'un livrc, eenenfehoorfieenmantel,
den band van een bock marmeren. Un
livre rparbr stir tranclie, een bock be.
fPrengd , hefpikkcid op fnee.
Marbrerie, f. kunst, om marmer to hewer.
ken; martnerkennis. Il est tres verse dans
la hij is een groot marmerkenner,
hij verflaat de kunst good cm marmer to
bewerken. L'interieur du temple est re.
v8tn cl'ouvrages de marbrerie, het inwen.
dige des tempels is met marmerwerk be.
kleed, belegd.
Marbreur, zee Dominotier.
Marbrier, m. fleenhouwer in manner, marmerbewerker,, -fnijder.
Marbriere, 1. (earrièrg de marbre) warmergroef, marmerfleenkiell.
Marbrure, f. marrmering, vr, marmeren,
fpikkelen op leer , papier enz. La — de
ce papier, de ce la tranche est
bien belle, de marmering van dit papier,
van dit boek, v ann deze fned* is zeer
rehoon.
Marc, in. (lees mar) mark, een half pond
van acht oncen, o. Les ouvrages d'or et
d'argent se vendent au gaud- en
zilverwerk herd; pij het mark verkocht;
t. de coin. waarde van tease mune, yr.
Un — de Hambourg, un Danois , eels
Hamburgsch, Deenscie mark. Le — d'or
fin d'Allemagne a vingt-guatre carats, het
Duitfche mark fijn goad heeft vier en
twintig karerten. d'or, zekere jchitt.
tin g, die aan den koning moest warden
betaald, cm het patent van con gekocht
ambt to krijgen. Le — d'or est supprime
et la venalit y des offices abolie, de Ichatsing is opgeheven, en het verkoopen van
een ambt afgerchafe ; droesfem,m. grond.
fop, o. hef, moor, vr. Le — d'olives,
de pommes, de raisins, olijvcn-, appelen-,
ruivendik% -moor, grondfop. de
cafe, koffljdik, grondfop van keffij; hoe.
vcelheid van vruchten, die men onder
eerie pers doet, on dozelve nit to per.
fen, yr.
Marcaige, m, Droit tie —, vischgeld, e.
belassing, die betaald woe: warden veor
zeevisch , die op de markt verkocht
word:, o.
Marcassin, an. frisbijn, jong wild zwijn,
beneden een jaar,,'o.
Marcassite, f. zekere bergfieen met blinkende zijden, (pyrite) m,
Marceseence, f. eigenfchap der bloemenkelr
ken, die verdroogen, cn niet afvallen.
yr.
count,
noir, janne , Marcescent, e , adj. t. de med. et de bet. af7110(771fr, 0,
Nlarbre,
mewed,
dat begint of to vallen, to
blanc , zwart , geel , wit mariner. Table
verwelken op den flaw, flange!. U110
statuaire, martie -, marmeren
fleur marcescente, eene bloem , die op ha.
gefchikt tot fiandbee/den. — brut,
re ps fiengei veravelkt, YerdrooZt, zonder
raw, onbe,t'erkt warmer. — filardeux,
zij afvalt.
dat
aderachtig marmer; fig. 11 a un cpeur de
kij heeft eon fleenen hart. Je restai Marcgrave, zie 1VCargrave.
comme un—!' ce &scours, bif dit gefprek Wlarchage, m. rest, ern het y e: in WI an.
der gebied to laten weiden, 0.
was jk ale verfieeqd, t, tie p,harni. ft
Mu.
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Marabout, tn. Mahornedaaniche priester in
iffrika; blikken koffijkan met eenen wijden buik, ook de Levantfche koffijkan
genoemd, y r.; t, de mar. galeizeil , dat
bif zwaar weer gebruikt word:, o.; fig.
zeer leelijk mensch, o.
Maraboutin, m. t. de mar. hoordzell aan den
grooten mast van eene galei , o.
papegaai van Brazilie.
Nlaracanna,
groene
Nlaracaxao ou chardonneret vert,
distelvink, vogel van Brazilie.
m.
foort
van
kleine
kreeft
in
IVIaracoani
Brazilie, vr.
zie Grenadine.
Maracoc,
Maratcher, marager, m. R en , die eenen moertesfigen grond aanbouwt ; tuinman in
greenten,
m. foort van fazant op Cayenne en
aan den never der Amazonenrivier.
IVIarain, zie Merrein.
Marais, m. moeras , 0.; pool. Cette place
est au milieu d'un deze vesting ligt
midden in een moeras. —a tourbes, veen
(tourberie); t. de jard. laag land om fieden, waarop moeskruia'en geteeld leerden, o.; naam der kooltuinen random Parijs. salants, zoutputten, warin, aan
den never der zee, het route water vergaderd wordt , om er het zout uit to halen.
Alaramalles, 1, pl. yapanfche kweepertn,kwerFn.
Maran, m. Heger, die zich in Spanje heeft
ter woe's begeven.
Marance,f. boete wegens ligte overtrcelingen.
Marander, v. n. t. de mar. ligt to befluren
zijn, wel naar het rocr luisteren, gebruikelijk in het kanaal tusichen Frank.
.rijk en Engcland; een namiddagmaal
harden,
Maranes, an, pl, fclzeidwoord, waartnede de
Franfchen de Spanjaarden noemcn, o.;
mooren, die nit Spanje verdreven zijn,
en nu de .8arbaarfehe kusten bewonen.
Marapute, m. port van panterdier,, o.
Marasme , m. tering, vr. Mourir dans le
froid pu senile,
aan de tering fierven.
teitterende ziekte tier oude lieden; afireming van krachten. — eltau , tering
met koorts.
blarasquin, rn. (lees maraskein) marasquin,
zekere fierke , lekkere drank.
MarUre, f. wreede, harde fiiefmoeder.
Maraud, m. deugniet , fchelm, fchobbejak.
Maraudaille, f. ben de Jiroopers; fchelmenpak,
gefpuis, 0.
Diaraude f. feeks, yr. Hecht vrouwsperfeon,
varketr, o.; t. de guer. firooperij, yr
firoop , tn. Les soldats 'sont alles a la —,
de foldaten zijn op buit, roof, fireoperij uitgegaarl.
Marauder, v. n. firoopen, meeskoppen enz.
Un village maraude , een door firoopers
uitgeplunderd dorp.
Maraudeur, tn. flroeper,, roover. Ii toinba
entre les mains des maraudeurs, viel
onder firoopers handen.
zekere geringe Spaanfehe
Maravedis
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keeft al die koopwaren in beflag geneMarchand, tn. koopman, handelaar ; kooper.
men. Ce marchand u'a pas encore kale sa
— en Bros on — grossier, een koopman,
—, deze koopman beefs zifne wear nog
handelaar in het grout, een grosfier.
niet virgefiald. — avarice, koopgoed, clan
—endtail,
koopman in bet klein. — de
op de' reis befchadigd is. Faire valoir sa
drap ou drapier, lakenkooper. — de vin,
-, 7 ijne waar op prigs bouden; handel,
wijnkooper. forain , vreemde, buitentn, Faire — de cich„ ergens handel in
landfche koopman. Tromper les marchands,
driiven. Alter en —, op den handed nitde koopers bedriegen. Je ne puis tronver
van. Vaisseau equipe moitie guerre, moi(quelque acheteur), ik kan geenen kootie —, gewapend koopvaardijfchip; prov.
per vinden ; prov. ou fam. 11 faut care —
Il a fait cette fortune moitie guerre, moitie
ou larron , wie te dater verkoopt, feat,
—, hij heeft zijn geluk gemaakt op eene
als koopman moet men eerlijk zijn. —
twijjelachtige, dubbelzinnige wijze. 11
qui 'perd ne pent sire, in tegenfpoed lean
Pa oblige 4 iui vendre sa maison, moitie
'nen niet vrolijk zijn. De — — n'y a
guerre, moitie —, hij heeft hem genoodque la main, bij kooplieden is een handzaakt, otn hem zijn huis, half vrijwillig
flag reeds genoeg. Il n'est pas —, qui
en half gedwongen , te veokoopen. — qui
toujours gagne, men kan niet altijd evinplait est a moitie vendu, eene evaor, die
nen. 11 n'a pas suivi votre conseil, i/ s'en
in het cog valt , blijft niet lang liggen.
trouvera manvais he, beefs :elven road
niet opgevolgd, het zal hem berouwen, Marche, f. mat sch , weg, loop, togs, eon.
togt, optogt, tn. L'armee n'est plus en —,
hij zal er flecks' afkomen. N'etre pas bon
het leger is niet sneer op marsch. L'ar.
— d'une chose, bij lets zijne rekening
mOe eat en — de bataille, het leger is in
niet vinden, geene zijde daarbij fpinnets.
optogt tot den firijd, veldflag. Nous primes notre — le long de la cote, wij namen
Marchand, e, adj. handeldrifvend, tot den
onzen eveg langs de kust. Battre , sonner
koophandel behoorende. tine ville marla —, den tnarsch flaan i blazen. Gagner
chande, eene handeldrifvende fad, eene
une — our Pennemie, den vijand eenen
koopflad. Place—, handelplezats. Vaisseau.
dagmarsch voorvitkomen. Il y a cinq
batnnent koopvaardiffchip, koopvaarJones de — d'ici a Paris, van hier tot Pader. Acheter au prix , voor koopmans
rip ziin vijf dagreizen. L'ordre de la
prijs koopen. Cette naarchandise n'est pas
— fut fort beau , de orde van den togs
marchande, deze waar is geen koopwans
eras zeer fchoon. La — dura trois heures,
goed , is niet dengdzaam behoort niet
de op- of aantogt duurde drie cress; tretot den koophanda. Riviere marchande,
de, y r. trap, m. Les marches d'un tits.
bevaarbare rivier. /Marine marchande ,
ne, d'autel, da treden van eenen ;Teen ,
koopvaardijvloot ; fig. fam. En place maraltaar. Cet escalier a des marches de spar.
chande, opeulijk, in het gezigt van iebre , deze trap beefs marmeren treden.
dereen.
—palier, de bovenfle trede van eenen trap ;
Marchandailler, v. a. pop. lang en voor weifig. gang, in. gedrag 1 o. i maatregel, tn.
nig handelen, dingen.
11 sail cacher sa —, hij weer zifnen gang,
Marchande, f. koopvrouw, handelaarfier;
zijn gedrag te verbergen. Il a une —
koopfler. — de lingere, lijnwaadverkoopequiyoque , hij heeft een dubbelzinnig
fief% — de modes, modehandelaarfier.
gedrag; t. de mar. — d'un vaisseau, vaart
Marchandement, adv. op g ene handeldrijof bezeildheid van een (chip. Ce vaisseau
vende evijze.
a fait une longue —, dit fchip heeft eene
Marchander, v. a. handelen, koop maken.
lange vaart gedaan; t. de mus. La —
Il a eta longtemps a — ce chapeau, hij
harmonique ou de l'harmonie, de overeen.beefs lang ens dezen hoed gehandeld, het
fiemmende gang, vordering der toonen;
duurde lang, eer dat hij veer dezen hoed
voetklavier, o. tree van een orgel, or-koop konde maken. Je l'ai achete sans —,
geltrap, yr.; t. de peint. La — du crayon,
ik heb het gekocht zonder dingen ; fig.
du pinceau, de gang van het teekenkrijt
fam. Si je le rencontre, je ne le marchanvein het pen feel ; t. de tiss. et de tourn.
derai pas, wanneer ik hem ontmoet, zal
tree van een weeftouw, van eene draaiik niet otnflandigheden met hem mabank; t. de jets. loop van leder fluk ire
ken, hem niet verfchoonen, niet ontzien.
het fchaakfpel,vr. ; mark,vr.-markgraafie
Il ltd reprocha son infidelite en face , sans
(chap, o. een end woord, nog gebrutkelijk
le —, bij verweet hem z,ijne entronw inTear den naam van eenige landen, ais:
het aangezigt , under hem te verrchooLa — d'Ancone , Trevisane, de Brandebourg
nen ; v. n. knibbelen , dingen, minder
etc., de mark iinkona, Trevifo , Branbieden. Cela n'est pas trop cher, ne mar.
denburg viz.
chandez point, dat is niet to duur, knibkelt niet, dingt niet af, biedt niet min- Marche , m. markt, yr.; koop ; koopprifs.
der; fig. talmen, zich bezinnen, bedenIl y a on beau — en cette ville, er is in_
deze find e'en; fchoone markt. Le — aux
ken, twijfelen, dralen. 11 ne faut pas
ehevaux, aux legumes, au poisson; au bled,
tant faut resoudre, men meet zich
au bois, de paarden- , groente-, visth-,
niet zoo long bezinnen, men meet befluikoren-, houtmarkt. Nous verrons le cours
ten. 11 ne marchande pas, it park ouvertedu —, wij zullen din tnarktprijs zien.
mist hij dt oalt , twijfelt Diet, hij
Le — a etc bon aujourd'hui, tie marks is
fpreekt zonder bewimpeling. Il a marchande longtemps a le faire, hij heeft zich
heden goed geweest. Le — n'a rien vain,
lang bedackt, tin bet te doers. A quoi bon
de markt is heden flecht geweess, men
beef: niet reel verkocht. 11 est demain
tant —? waartoe zoo lang getalmd?
jour de —, het is morgen-marktdag. 11
Alarchandise , f. koopwaar,, yr. koiepgoed, o.
y a — en cette ville une fois la semaine,
koopmanrchap, evaar,, yr. Un ballot de
marchandises, eene baal met koopgoederen.
in doze fad is eons in de week markt.
Cela tie me coute que trois florins, c'eet
On a said toutes ces marcitandises , men
.1b( 1, 5
boa
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bon —. 9 dat kost niij maar Brie gulden,
het is goedkoop. Les vivres sent a bon —,
t grand —, de levensmiddelen zijn goed•
hop, door. C'est un — donne, un larron
dat is fpotprijs, fchandekoop. C'est
un — fait, dat is een bepaalde, vastgejleide koopprijs. Un d'enfant, een troop,
dien men niet houden wil. 11 m'a donne
vela par-dessus le —, hij heeft tnif dat op
den koop toegegeven. On n'a jamais bon —
de mauvaises marchandises, flechte war
heeft men altijd te duur. A bon payer,
bon eenen goeden betaler meet men
goedkoop verkoopen. Its ont rompu le —
qu'ils avoient fait ensemble, zij hebben
den koop gebroken, dien zij met elkander gemaakt hadden. C'est un homme,
qui fait bien ses marches, die man weet,
kan goede koopen doen. j'etois en — avec
ek was met hem in'onderhandeling.
Aller, courir stir le — d'un autre, iemand
in den koop vallen, den koop bederven,
onderkruipen; fig. Sortir d'une affaire , en
ttre quitte k bon —, van iets gad apotnen, zonder grout nadeel van lets afkovsen. Faire bon — de qch., de q. q., jets,
iemand gering achten, goedkoop geven.
Il va des premiers aux coups, it fait bon —
de sa, pear, de sa hij is aanflonds
daarbij, waar flagen, fleken vallen, hij
'verkoopt zifne huid goedkoop, hij ontziet
rich niet, hij acht zijn leven niet veel;
fam. Avoir bon — de q. q., fchielijk met
iemand klaar warden. U. West pas fort au
jeu, vows atirez bon — de lei, hij is niet
Ark in het feel, gif zult het getnakkelifk van hem winnen. je te le payerai
het zal It dour te
plus cher, qu'au
floats Romeo. Bon — vuide le mais
goedkoop verkoone
remplit
la
bourse,
11
len maakt den ivinkelledig, maar brengt
Been nut a'an ; prov. Mettre le — a la
main k q. q., iemand den floel veer de
deur zetten, den keep epzeggen.
rilarche-palier, zie Marche.
voetbank , vr. Le
Marchepied,
trke, de voetbank van den troop; trede
wan eene koets, yr.; t. de mar. paardlij72011, vr.; paard op de ras, o.; touwwerk
met knoopen, waarop de matrezen, bij
verfehillenden arbeid , de voeten zetten,
one vast te kunnen o.; voetpad aan
de severs der rivieren veer de fehtpen,
trekpad, o.
Marcher, v. U. gaan, voortgaan, treden;
mare/wen. — en arriere, a ‘reculons, en
avant, ichterwaarts, achteruit, vooruit
gaan. douccment, zachtjes, zoetjes
gaan. — a grands pas, groote /lappet'
doer. — a talons, flappen. sur le bout
des pieds, op de teenen gaan. Cet enfant
marche déjà tout seul, dit kind gaat,
loapt reeds alleen. Chacun marchoit selon
son meg „ seder een ging volgens zijnen
zal hem wel
rang. Je le feral bien
doe's vaortgaan, wel beenen waken.
sur les pas de son pire, in de voetfiappen
21ii S vaders treden , de voetfiappen van
zijnen vader drukken, zijn voetfpoor
valgon, L'arm6e commenca a —, het, Leger
kgon te marcheren, voort to gaan.
in klei—.pairmches,(ntdvio)
toe afdeelingen gaan, marcheren. Vous
me raarchez sur le pied, gif treedt, trapt
tnif op den voet. Cette horloge march
uurwerk gaat. te
op lcntement,
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zaam ; fig. ou fam. C'est un homme h qui
it ne faut pas — sur le pied, het is een
man, dien men niet moot beleedigen.
droit, opregt handelen. Cette affaire ne
marche point, deze zaak gaat niet voornit. marche tout seul, dat gaat van
zelf. Ces vers marchent bien, doze verzeu
vloeijen goed. — a grands /3,3 a la fortune,
fchielijk rijk worden. Elle marche sur les
talons de son ainen, zij volgt aanflonds
op hare oudfle zuster, zij is niet veel
longer, dan hare oudfle zuster ; t.
mar. Le vaisteau marche bien, het- fihip
zeilt wel. 2- dens les eaux d'un autre , in
het zog , water van een ander fchip varen, het aanflonds voloen; t. eccl. —
scion l'esprit, et non 'selon la chair, naar
den geest' en flee naar het vleesch wandelen ; prov. ou fig. 11 a marche stir tine
mauvaise herbe, het hoofd fiaat hem niet
good, het is heden zijn ongeluksdag.
—stirdepc,
op glad ifs flaan , in
misfelijke hagchelijke omflandigheden
zijn. Quaid l'argent marche, tout bra bien,
met geld kan men wel voortkomen. — stir
des epines, stir des oeufs, op doornen, op
eijeren gaan, omzigtig to work gaan;
v. a. — la capade, retoffe d'un chapeau,
de wol , fief, flit van eenen hoed doorwerken, filten, waitron. — la terre, de
potaarde met de voeten treden.
Marcher, m. gang, teed. Je le reconnois
son —, ik herken hem aan zijnen gang.
Le — en est doux, rude , het is zacht,
hard , om daarop to gaan.
Marchette, f. kniphoutje van eene knip, o.
Marchcur, in. se f. fam. voetganger, wet.
gangfler. Il est bon — (pieton), hij is
een goed voetganger. Les femmes soot
ordinairement mauvaises marcheuses,„ de
vrouwen zijn doorgaans flechte voetgangflers ; klei- ,potaardetrapper.
March= , m. kuil, om klei te treden.
t Marchis, zie Marquis.
Marchissant., e, adj. Terres marchissantes,
goederen landerijen, die op de grenzen
liggen.
Marchoir, m,, trapplaats, plaats, waar de
potaarde wordt toebereid , vs.
Marciagc . zeker leenregt , bif den dood
van den leenheer a of van den pachthour.
der, o.
Marciaton, tn. t. de med. foort van pleister
voor lendenfmarten, vi.
1Vlarcionite,
ketter, aanhanger van Marcion, in de tweede eeuw.
afzetrel, o. loot, y r. DonMarcotte,
nez-moi une (le cet oeillet, goof mil
een'afzetfel van dozen angelier. La —
de vigne , de loten van den wijngaard.
Ces marcottes out pris, produit des ravines,
ont pousse de nouveaux jets, deze afzotfels hebben wortels gekregen, gemaakt ,
hebbep nieuwe loten gerchoten.
Marcotter, v. a. aftetfels, loten in den
grond leggen. Ou a marcotte une branche
de -cet arbre, men 'heeft eenen tak van
dozen boom in den grond gelcgd, om los
ten te fchieten.
Marcottin, . klein tijs- of takkenbos, o.
Mardelle, zie Margelle.
Mardi , m. Dingsdag. Ccla arriva on
dit
gebeurde op, eenen Dingselag.
gras,
vastenavend.
— est
Mare, f. pool, modderpoel,
4cc,
p gel is droog,, ultgedroogel.
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d'eau dormante, poel van flilflaand water; Margay,
Wilde kat van Guyana, vr.
wijngaardbak, tn.; olijven-, appelen- Marge, f. rand, kant op gefchrevene of ge•
persbak ,
-kuip, yr.
drukte badzijden, in. On a trop rogn6
IVIardage, t. de mar. matrozenhuur, vr.
les marges de ce livre, men heeft de kanvast geld der matrozen bij eene zeereis,
ten van dit bock te veel afgefneden.
zij mag lang of kort duren, o.
Illarquer en, a la —, op den kant 'of rand
Blarec ou mareca, m, Wilde eend van Brateekenen; fig. fam. tijd, omvang, no. A.
, yr.
voir de la —, overvloedigen tijd en midMarecage, moeras, dras land, o. Ces
delen hebben, on; iets to verrigten; t. de
bot. La — d'une feuille, d'une corolle,
eaux ant forme tin grand —, deze wateren
rand van een bind, van eenenbloemkelk,
hebben een greet moeras gevormd. Ce ne
bloemenkrans.
sont pas de bons pros, ce sout des marecages, dit zijn geene goede weilanden, het Margelle, f. rand teen van eenen put, m.7
zijn draslanden. Ce gibier sent le —, dit
fleenlaag random eenen put.
Margeoirs, m. pl. fchuiven, waarmede , in
wild beeft eenen moerasfigen fmaak.
Marecageux, se, adj. motiderig , inoerasfig.
eene glasblazerij, de openingen of lueht.
Un pays —, een moerasfig lane. Cet oi.
gaten des ovens worden toegeflopt.
scan a un gout —, deze vogel heeft cozen Marger, v. a. t. d'impr. randen, den rand
nioerasflgen fmaak.
maken; t. de verr. de openingen aan eee.
Marechal, m. pl. aux,
nen glasoven toefioppen, en de fchuiven
ferrant,
hoeffinid. Le cheval est deferre, it faut le
met kiei befmeren.
mener dit paard heeft een ijzer Margeur, m. t. de verr. die eenen glasoven
toeflopt.
verloren, men meet het naar den fetid,
hoef/'n2id zenden ; t. mil. maarfchalk. — Marginal, e, adj. op den kant, rand Re.
de camp, veldmaarfchalk•
fchreven of gedrukt. Des notesmarginales,
general des
camps et arindes, generaal veldmaarfchalk.
kantteekeningen.
— de bataille, generaal veldwachtmeester. Margate, e, ou borde , e, adj. t. de bot. ge.
—des logis d'un regiment, regeinentskwarrand. Feuille marginde gerand blad.
tierb/eester, fourier van het paardevelk. Marginelle, f. foort van porfelein,o.;porfe- hereditaire, erfmaarrchalk. Grand —
leinflak; wormdier, o.
de Penipire, rijksaartsmaarfchalk. Grand iVlargot,
zekere zee- en roofvogel;
—du palais, grootmaarfchalk van het paekfier ; fig. fam. babbelaarfier, yr.
leis ; t. d'hist. nat. fpringkever.
Margotas, in. twee fchuiten aan elkander,
Marechale,
vrouw van eenen maarfchalk.
die gemeenlijk met hoof beladen zijn.
Marechalerie, f. hoeffinederij , y r. handwerk Margotter, v. n. fchreettwen gelijk de ksvar.
van eenen hoeflinid, O.
tels., kwakkels of wachtels darn, eer dat
Marechaussee, E (connetablie) maarrchalkszij Haan.
ambt ,o.;policieruiterwacht (gendarmerie). Margouillet, m. houten kloot met Gene hole
IVIaree, f. getij, o. eb, y r. en vloed der
u p held , am to doen verminken; t. de
mar. wantkloot.
zee, m. — haute, vloed, hoog water. —
basse, laag water. — d'aval, vloed met Margonillis m. drek , m. o. vuileds,
den wind. On ne pent entrer dans ce port,
veroorzaakt door het uitflorten van eenig
qu'a haute —, flechts met den vloed kan
vat , y r. .11 a repandu tin pot de chambre,
men in deze haven inloopen. grande,
et a fait un grand —, hij heef? canon wafpringtij ; t. de mar. Aller contre vent et
terpotuitgegoten, engrootevuilnis, vuitegen wind en firoon; opvaren, fig.
ligheid veroorzaakt; fig. fam. Laisser
alles tegen zicls hebben. Refouler la —,
q. q. dans le —, iemand in het flijk, in
den vloed tegenvaren , het tij deed zeilen;
verlegenheid laten.
elle foorten van ongezouten zeevisch, m. t Aiargoulête, f. kinderniond, ns.
y avoit pen de— an marchd, er was Margrave,
et f. markgraaf; markgravin.
weinig zeevisch aan de markt; prov. 11 hlargraviat, m. markgraaffchap , o.
arrive comme — en cal-hie, hij kornt juist Margrillette,
donker blaausv glas, o.
Marguerite, f. madelief, Un bouquet de
van pas.
Marizantine, f. marekanfleen, m.
marguerites, een ruiker van medelieven;
Dlarer, v. a. — one vigne, eenen wijngaard
t. d'Ogl. parel , paarl. it ne faut pas jeter
met den hak bewerken.
les marguerites devant les pourecaux, men
t Mareseauscier, v. a. een paard beflaan.
moet tie paarien vie: voor de zwijnesi
werpen prov. men moot geene geleerde
1 Maresehiere, f. zie Marais.
Marester, zie Mareotter.
zaken aan onkundigeo mededeelen ; t. de
Marfil ou Morfil, m. morfil, onbewerkte O.
mar. Faire —, het fchutgijn op het touw
lijfantstanden, m. elpenbeen, o.
zetten, wanneer men met den kabelai lag
Marforio, m. fiandbeeld, o. zuil te Rome.
geene bacht genoeg kan doen.
waaraan men fchimpfchriften plakt, tot Marguillcraur ,
kostertje, o. geringe kosantwoord op die, welke op het Pasquin
ter, 711.
Marguillerie , f. kosterambt, kosterfchap, o.
zitten, yr.
IVIargajat, fam. klein mannetje , tabaks- Marguillier,
koster; ketkvader.
mannetje , klein drcumesje, o.; and yolk Man, m, gehuwd man. Cette femme a an
van Brazilie , 0.
bon —, deze vrouw heeft eenen goeden
IVlargaline, f. foort van markas e.
man. Des (1611161es entre — et femme
IVIarganitique, morganitique, adj. Mariage —,
misses; tusfchen man en vrouw.
(in Duitschland)huwelijk met de linkel Mariable, adj. manbaar, hurbaar. Elle
hand, met eene vrouw van lagers .11aat.
n'est pas encore —, zij is nog niet haw,.
Les enfants nes des manages marganitiques
baar.
n'heritent point du fief, de kintlers nit IViariage,
o. echt, en. —
time, non légitime, wettig, onvettig huhuwelifken met de linkerhand erven gee, se Ifen$V,
IWO. . Les devoirs du —, de pligtett des
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huwelijk,. Les biens du —, de huwelijksgoederen. Demander, prendre tine fide et,
een tneisje ten huwelijk vragen, nemen. Casser, rompre, dissoudre un een
huwelijk broken, fcheiden. I1 ltu a promis sa fille en —, hij heeft Item zijne
dochter ten huwelijk beloofd. Ce — a
ate declare nul, deze echt is y ob,- krachteloos , onwettig verklaard. prohibe ,
volgens de wet, verboden huwelijk.
—endtrmp,
huwelijk in fchijn. — de
conscience, — cache ou secret, huwelijk
in flulte.- — de Jean de vignes (tant tenu,
tant paye), onechtelijke zamenwoning
onders den fchijn van huwelijk; bruiloft,
yr. Etre invite a un op eene bruiloft
genoodigd zijn ; huwelijksgoed, o. On
lui a donne dix mille florins en —, men
heet hem tien duizend gulden ten huwelijk, voor een huwelijksgoed medegegeyen. Sa femme est morte sans enfans, ii
faut qu'il rapporte le —, zijne vrouw is
zonder kinderen geflorven, hij moot het
huwelijksgoed terug geven; t. de mar.
naaijen, 0. naaijing van de kabelaring ,
vr.; prov. Un bon — payera tout, eene
rijke bruid betaalt alles, een rijk hu.
welifk brengt alles in, maakt 411CS goed.
2Ylariaule, m, weinig geloofwaardige getuige.
Marie, m. e, f. bruidegom; bruid. Les
nouveaux manes, de nieuwgetrouwden, de
bruidegom en bruid; prov. II se plaint,
que sa mariee est trop belie, liij klaagt
van weelde, hij weet zijn geltik niet to
fohatten, hij klaagt over zijn al le
grout geluk.
I%larie-graillon, 1. fam. morfig vrouwsperfoon,
o. flans, yr.; t. de mar. salope, modderfchouw of prawn, met eene klep van
onderen, cm den neodder to kunnen losfen.
IViarien, m. (lees marian) Duitfche ?Bunt,
mariegrosje., 0.
Varier, v. a. — A q. q., met iemand trouwen ; ten huwelijk geven; uithuwelijken.
Ce ministre, pasteur les a manes, deze
tredikant, leeraar heeft hen getrouwd.
Elle est bonne a —, dans l'Age,d'etre mane,
zij is rijp tot het huwelijk, in den ouderdom, dat men haar kan uithuwelijken. Son pare l'a mariee a un marchand,
haar varier heeft haar aan eenen koopman ten huwelijk gegeven. On la mariera
bientet, ce jeune homme vent Pepouser,
men zal haar welhanst uithuwelijken,
Alt jonge mensch haar trouwen; fig.
— a ou avec, vereenigen, paren, verbinden. — la vigne avec ou a l'ormeau , den
,wijngaard mat den olmboom verbinden,
man, den olmboom in de hoogte laten
grosijen. —le luth a la voix, de luit met
de 'fern paren, bij het fpelen van de legit
ate gelijk zingen. On ne pent pas — le
vice avec la vertu, men kan de deugd en
ode ondeugd niet met elkander vereenigen.
— les lettres avec lee acmes, de wetenfchappen met den krijgsdienst paren. Se —,
v. r. trouwen. II s'est mane a mademoiselle C., Lij is met mejuirer C. getrouivd,
gehrtivd. Its se sent maries clandestinement,
rt../ zijn met elkander in het geheim getrouwd ; fig. Cet adverbe ne se marie pas
bien avec ce verbe, dit bijwoord last zich
niet good met dit werkivoord verbinden,
in vereeniging met dit iverkwoord gebrulken; 'prov. — le cave et le puits, waecr
zijnen wijn doers. Quand la flue
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est mariee, tout le monde la demande, ale
het meisje aan den man is, dan evil er
ieder ann. II vaut mieux se —, que de
bruler, her is beter to treuwen, dan to
branden.
Mariner, m. se , f. iron. fam. flichter, fli chit.
fler, koppelaar, koppelaarJler van huwe.
liiken.
Marigot, rn. t. de pèch. Courir le ou
alien au —, luilappen en eten terwijl
anderen visfchen ; plants, waar het
zamengeloopen regenwater fiaan blijft,
y r.; moeras//ge Jangle op eilanden, vr.
Marikina , marikot, m. zie Singe lion.
Marilan, m. zeker kaartfpel, o.
Marin, m. zeeman. it est bon —, hij is een
goed zeeman, een bevaren man. — d'eau
donee, onbevaren zeeman.
Marin, e, adj. tot de zee behoorende, nit
de zee komende. Un veau
een zeekalf.
Un monstre
een zeegedrogt. Carte marine, zeckaart. Plantes marines, zeeplanten. Aiguille zeekompas. Les dieux
marins, de zeegoden. Cela a le goAt —,
dat heeft eenen zeefmaak; t. de mar. Avoir Ie pied —, aan de zee geweon zijn,
zeebeenen hebben, fig. in moeijelijke
omfiandigheden niet van zijn fink gera.
ken.
Marinade, f. pekelfaus„ fans van zout , azijn en kruiden ; ook vleesch,o.visch,m.
fiooffel met zulk eene fans, o.
Marine, f. zeemagt; zeewezen, o.; kennis
der zeevesart. La marine n'est pas puissante, grande clans ce pays, de zeemagt in
di; land is niet Perk, niet groot. La —
tie l'Angleterre, de Engelfche zeemagt.
II entend bien la —, hij verfiaat liet zeeit'ezen, de zeevaart goed, Officier de —,
zeedicier. Les gees de —, de tiler, de
zeelieden, het fcheepsvoik. Garde de —,
zeekadetten, adelbot sten ; zeekust, vr.
zeefirand , (plage) o. Se promener sur la
aan de zeekust , op het firand wande•
lee; t. de peint. zesfluk , o. Un peintre de
marines, een fchilder van zeefiu kken ,
zeegezigten. Claude Lorrain a excelle clans
les marines, Klaudius Lorrain heeft in
het fchilderen van zeefiukken uitgemunt;
zeefyletak, zeereuk, rn. Cola sent la —,
a un goAt de —, dat ruikt naar de zee,
heeft eenen zeereuk, zeefmaak.
Mariner, v. a. — du poisson , de la viande,
visch, vleeseh pekelen, in azijn met
peper en zout leggen, on; voor het bederf
to bewaren. The marine (avarie), thee,
die door het zeewater bedorven is 4 t.
bias. De gueules en lion marine d'or, een
gouden leeuw met eenen vischflaart op
een rood veld.
t Marinette, f. zie Pierre d'aimant, Boussole.
Maringouin, foort van zimerikaanfche
mug, yr.

Marmier, m. zeeman, [chipper, hmtsgezel ;
fchuitevoerder. C'est on bon 7-, het is
goed zeeman. Une bande de mariniers,
eene hende bootsgezellen , mariniers ,
zeevolk. Les officiers mariniers, de onderofficieren van een krijgsfchip, offl.
cianten. 11 ne faut pas confondre les officiers ruariniers avec les officiers de marine,
men moat de zeeoilicianten nict met de
zeedicieren verwisfelen.
1VIariole,
beeld der heilige maagd, o.
Marionette, f. feel, goodielpopje, o. Ur
joueur de marionettes, eon marionetfpelet.
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Alter aux marionettes, in het marionetten.
fpel gaan; fig. fam. popje, nietig, klein
vrouwtje, o.
Marisque, marisce, marisse, f. t. de chir.
hard, vleefchig uitwas bij eene venusziekte, o.
Marisson, m. droefheid, yr. verdriet, o.
Marital, e, adj. t. de prat. vat den gerrouw•
den man toekomt. Pouvoir —, puissance
maritale, mannelijk geweld , rnagt.
Maritalement, adv. t. de prat. als man. Le
juge lui ordonna de crafter — sa femme, de
v;vre — avec elle, de regter beval hem,
zijne vrouw zoo le behandelen, zoo met
haar to leven, gelijk het eenen getrouwden man betaamt.
!Maritime, adj. tot de zee behoorende ; aan
d' zee li;gende. e Un peuple ten aan
de zee wonend volk. Une place —, eene
zeeplaats. Les villes maritimes, de zeefieden. Les puissances, forces maritimes,
de zeemagt. Le
., commerce —, de zeehandel.
Marit,,rne, f. lomp, flordig
o.
Maritulta, m. zeker viervoetig Bier in Bra.
zilie, gelijkende naar een fret, o.
Marjaut, adj. In. aardig, lustig.
1Viadolaine, f. onafolijn, zeker kruid.
Marjolet,
faletjonker, lafbek, die den
verliefden fpeelt.
Markaire, m. herder, die de Zwitferfthe
kaas maakt.
Markairerie , f. kunst, om Zwitferfche kaas
to waken.
IVIarler, v. a. zie Marner.
Marli, m. marli, grof gegomd gnat, o.
m. (lees marlein) kloofbijl , yr.
Feudre du bois avec on —, hour fplijten
met eene kloofbijl.
Marlotte, f. foort yan zomermanteltje 0.
Marmaille, f. fam. hoop of zwerm fleine
kinderen, m.
Marmarige , marmarvge, f. t. de med. glinsterende verblinding, waarbij men meent
vonken to zien.
Marmelade, f. gelei van vruchten; ingefuikerde boomvruchten. — d'abricots, de
coins, ingefuikerde, gekonfijte abrikozen, kweeperen. — de pommes, appelenmoes , o.; fig. fam. Cette tasse est en —,
dit kopje is in duizend fiukken. Mettre
q. q. en —, iemand in duizend Bakken
hakken ; tot brij, moos gekookt.
Marmenteau, ou bois m. lustbosch, o.
lustplantaatife, waarin de boemen niet
gekapt worden , yr.
Marminotier, m. iemand, die gebeden motepelt.
Marmite, f. vleeschketel, greets kookketel ,
on. Ecumeur de —,fchuimlooper ; fam. on
prove La — bout, la — est bonne dans
cette maison, in dit hods eet men good.
La — est renversee, de goede davit zijn
nit. Avoir de quoi faire bonillir la —, genoeg hebben, om van to leven. Cela fait
bonillir la —, dat helps huishouden.
avaleroit la — des barbiers, hij is een veelvraat.
Marmiteux, se, adj. et s. arm, armhartig,
armoedig. Il est tout —, hij is geheel
arm. 11 fait le —, hij fpeelt den armoedigen man, hij does niets dan klagen.
Marniitier, m. keukenjongen, fpitdraaijer;
onderkok eener gaarkeuken.
Marmiton, tn. koksjongen.
Marmitonner,, v. u. voor koksjongen, ken.
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kenjongen fpelen, koksjongen zijn, kenken klouwen.
Marmonner, v. n. pop. mompelen, prutteletly
Que marmonnez-vows 11? was pruttelt gij
daar ? — entre set dents, tusfeben de
tanden mompelen.
MarmonoIdes, f. pl. marmerachtige (leenen, on.
Marmose, f. rat mani-cou, m. foort van but...
delrat , yr.
Marmot, ni. groote /sap, foort yan baviaan
met eencn baard en la4igen flaart;
lijke, mismaakte fig:Jur, y r. fnaaksch
beeldje, o.; fig. klein jongetje, aapje, n.;
fig. fame
roquer le —, lang, met ongeduld aan eene deur' wachten, flaan fchilderen.
Marmote, f. fain. klein misvormd meisje, o.
Marmoteur, fam. mormelaar, mompelaar,
preutelaar.
Marmotier,
beeldjesverzamelaar.
Marmotte, f. marmot, bergrot. volante,
foort van vledermuis; fig. fam. zie Mar.
mote.
Marmotter, v. a. et n. verivard bitmen 's
mends fpreken, prentelen.
Marmouset, m. leelijk ventje, o.; klein
fiiaaksch beeldje, oe; foort van haardifzer, o.
Marne, f. merge!, on.
Marner, v. a. mergelen, met mergel mesten;
v. n. zich terug trekken. La mer marne,
de zee trckt terug , en laat het land droog.
Marneron, m. mergelgraver.
Alarneux, se, adj. Terre marneuse, mergelgarde,
Marniare , f. mergelqroeve.
Marnois,
fchuitje op de rivisren de
Marne en Seine, o.
oude Franfche tnunt van
Marol, otin ,
fijn good, vr.
Maroc, tn. marok, Itof van ligte wol, lie
to Rheims gemaakt words, yr.
Maron,
hart van eenen Hies verkalktets
kalkfieen, o.
Maronage, marronnage, m. Droit de —, regt
van het benoodigde bouwhout to kappen.
Bois de —, bouwhout.
Maronite,
maroniet, Christen op den Libanon.
Marone., e, adj. gekruld.
Maroquin ete., zie IViarroquin etc.
Marc:gigue, adj. Style —, fchriffirant vats
den dichter Marot , Quilt Franfche
Marotte, f. zotskapje , o.; fig. fam. ftoipaardfe , o. Chactm a sa een leder
beefs zijn flokpaardje, ieder gek heeft
behagen in zijne kap. 11 est fou
hi/
is eel; gek.
Marotti , in. boom op Malabar.
Marouchin , m. pastel, yr. teekenkrijt van
eene flechte foort, 0.
Maronette, f. kleine wachtelkoning,
Maroulle, f. t. de peint. foort van fchilders..
lijm, y r. en e.; m. t. d'injur. lompe vlegel , lobbes, m. ongefchikt mensch, o.
Maroufler, v. a. t. de peint. linnen met
fchilderslijon beflrijken.
IVIaroute, f. on camomille &tide, puante,
flinkende kamille.
Marpaud, e, adj. dorn, eenvondig.
Marpesia, f. mineraal van het eiland Pares o.
Marprime, f. lijknaalti, vr. of kleine
prism, waarvan de zeilmakers zich be.
dienen , tot het lijken der zeilen, m.
Marquaderie, f.plaats, waar kaas gedreogdi
word:.
Mar.
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Marquant, e, adj. uitmuntend, ultflekend.' havens of reeden enz., vr.; t. de corn.
teekenprijs, m.
Une personae , idee marquante, een uittnuntend mensch , eene nitmuntende ge- Marquer, v. a. teekenen, aanteekenen, een
teeken waken, gempelen. — des moutons,
dachte. Une couleur marquante, eene nitfchapen teekenen. Les arbres, qui sont
flekende kleur, eene kleur, die in de
marques, seront vendus, de boomen, die
cogen valt ; t. de jeu. Cartes marquantes,
hoofelkaarten , kaarten, die flagen of geteekend zijn, zullen verkocht worden.
C'est marque d'un (avec ton) fer chaud, het
fleken geven aan hem, die dezelve in
is met een gloeijend ifzer geteekend. 11
handen heeft.
l'a bien marque au visage, hie* heeft hem
Marque, f. merk, teeken, merkteeken, keneen goed teeken in het aangezigt gegeteeken van allerhande foorten, o. flempel,
yen , gemaakt. Cet enfant est marque de
an. Ivlettre la sur des fourchettes d'arla petite verole, dit kind is van de kin.
gent , den Hempel, het merk op zilveren
derziektc geteekend, is pokdalig; fain.
de
son
papier
vorkenzetten, flame. La —
L'enfant en sera marque, het kind zal
est unc couronne, het teeken, kenteeken
daarvan een likteeken dragen. Cette
van zijn papier is eene kroon. La marde
vaisselle
n'est pas encore marquee, dit
chandise est a la — de cc marchand,
vaat,verk is nog nice gellempeld. Markoopwaar beefs het merk van dien koopquez dans votre livre l'endroit, oli l'on est
man. 11 a declare ne savoir signer, et a
detneure, merk, teeken in sow book de
fait sa ii a mis sa — au bas, hij beep
plaats
aan, waar men gebleven is. —
verklaard, zijnen naam niet to kunnen
les points, qu'on a gapes a quelque jets,
fchrilven, en heels zijn teeken gemaakt,
de fleken oogen enz., die men in eenig
beneden gezet. Droit de — fiempelregt ;
fpel gewonnen beef:, aanteekenen ; aan,
likteeken, o. Il a etc blesse au front, la
toonen , betoonen , bewifzen. Ses discoui s
hij
is
aan
het
voorhoofd
y est encore,
marque= bien ce qu'il est, zijne reden
gekwetst geweest , men ziet er nog het
toonen wel can, wie hij is. Sa bonne
likteeken van. Il a eu la petite verole,
mine
marque qch. de grand, zijn goed ge.
lui en reste des marques, hij heeft de kinlaat toont lets groots aan. Il lui a marderziekte gehad, hi, heeft er likteekens
que sa reconnoissance en cette occasion, hij
van ; fam. ,'sire porter see marques a q. q.,
heeft hem bij doze gelegenheid zijne eriemand teekenen, blond en blaauw flaan;
kentelijkheid bewezen, betoond ; melden,
merk, o. vlek, yr. Il a apporte cette —
berigten, het zij mondelijk of fchriftedu ventre de sa mere, hij heeft dit mark,
lijk. Pouvois-je mieux le lui ? kon ik
daze vlek aan den bulk mode op de wehet hem betel-, duidelijker melden, zegreld gebragt. Ce cheval a one — blanche
gen
, to kennel; geven? Je le lui ai marque
au front, dit paard heeft eene Witte vlek
dans ma lettre, ik heb het hem in mijnen
voor den kop; ken- of onderfcheidinvbrief berigt , gemeld ; t. de guer. un
teeken, o. Les faisceaux et la hache etoient
camp, cone legerplaats affleken. — le
la — des premiers rois Romaine, de bundel
pas
(petiner), trippelen, met de voeten
de
van
voeden en de bill waren het teeken
flampen, zonder voort to gaan; fig. Cet
oppermagt der ekomeinrche koningen. Les
homme est marque, doze man flaat in to.
marques d'honneur, de eereteekens. La
nen kw den roep, heeft eenen kwaden
garnison est sortie avec tomes les marques
naam. Etre marque au bon coin, een goed
bezetting,
het
garnizoen
trhonneur, de
hart hebben. Il est marque sur le livre
is uirgetrokken met alle eereteekens. Un
rouge, hij flaat in het rchuldregister ;
homme de —, een voornaam, aanzienlijk
v.
n. t. de marech. nog teekenen. Ce cheval
Le
noeud
man ; herinneringsteeken, o.
ne marque plus, dit paard teekent niet
que j'ai fait h noon mouchoir, cst une
sneer, aan zijne tanden kan men zijnen
pour m'en souvenir, de knoop , dien ik in
ouderdom enz. niet sneer zien ; toonen.
mijnen zakdoek gemaakt lab, is eon teeCe
cadran (solaire) marque bien, doze zonken, om het mij to herinneren; Cpeelteenewijzer toont goed de wren aan, wi/st
ken, merk in het fpel, (fiche) o. Congood ; t. de jard. Cette allee commence a
venir de la valeur des marques, de waarde
—, de boomen in doze lean beginnen
van de merken , fpeelteekens bepalen.
nit te flame; fig. uitteekenen, uitmunJ'ai perdu donee marques, 1k heb twaalf
ten. Cet ouvrage marque, dit work maakt
merken verloren. I1 a deux marques, hij
veal ophef, count, nit. On n'y trouve
heeft twee teekene, merken; bewijs , teerico
qui marque, men vindt daarin niets
ken, o. Donner des marques de son zele,
bijzonders , niets uitfiekends ; fam. Cette
bewijzen van zijnen slyer geven. C'est
femme ne marque plus, doze vrouw is to
tone — de bonheur, het is eon geluksteeoud , zij lcrijgt geene kinderen meer.
ken, een bewijs van gelule. Le Ciel est
Marquesec,
m. t. de péch. net met kleine
,
c'est
une
—
de
beau
temps,
rouge ce soir,
mazer, evaarvan men ziels in Provence
de kernel is dozen avond rood, dit is
bedient, om kleine witvisch to vans
eon bewijs van fchoon weer. 11 m'a donne
gen 9 O.
bien des marques de fidelite, de reconnoisMarqueter,
v. a. (lees markete) fpikkelen,
hij
heeft
mil
vele
bewijzen,
teesance,
fprenkelen, met vlekjes teekenen, met
kenen, van getrouwheld, erkentelijkheid
fPikjes bevlekken. La nature a marquete
gegeven. — de Judas, roode vlekken in
la peau du tigre, de natuur beef: de huid
het aangezigt, 1Proeten (lentilles). Dondes tijgers gefpikkeld. Une tulipe marner le fouet et la — a un criminel, eenen
quetee de plusienrs couleurs, tone tulp ,
wisdadiger geefelen en brandmerken.,
die met verfeheidene kleuren gefpikkeld
Lettres de marques, reprefaillebrieven,
is ; t. de men. Ce menuisier entend fort
fchriftelijke vriyheid tot wederwraak; t.
bien a — des tables, des damiers, doze
de mar. merken van diepgang op de Ilelchrijnwerker y erftaat het inleggen van
vens van een (chip, o.; merken, o. tonnen, m. baker, tot het inzeilen vanl tafels, van damberden enz. zeer good.
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Marqueterie, F. ingelegd fchrifnwerk, 0.
Une table de —, eene ingelegde tafel.
Travailler en —, ingelegd werk maken.
Ce bois s'emploie le plus en —, dit hour
dient het meet tot ingelegd work.
Marquette , f. klomp was' m.; t. de
coat. Le droit de —, geld, due eon blvidegom eertijds aan den koning of -aan
zijnen wettigen liter ;slyest betalen, cm
den eerflen nacht bij zifne braid to kunnen flapen.
IVlarqueur, flempelaar, merker van de
munt, van het zilver enz.; aanteeke7
naar , knee& bij het biljard enz.
Marquis, na. (lees marki) markgraaf, markies.
IVIarquisat,in.markgraarchap,markizaat,o.
Marquise , f. markgravin markiezin; t.
d'artir. raket, dat twaalf *nen of eenen
duim in mia'dellijn Leeft , o. Une —
d'oubli, eon raket van sneer dan twaalf
lijnen in tniddellijn ; t. de bor. groote
herfstpeer; t. de guer. overtrekfel van
eene legertent eons ofgciers, o.; t. de
pech. net, om kleine visfchen te vangen o.
IVIarquiser, v. n. voor markies fpelen, tich
het voorkomen en den titel van markies
geven.
IVIaiquoir, in. (lees markoair) (regle) t. de
kleermakess liniaal, o.
Marquoter, zie Marcoter.
IVIarrain, zie Merrain.
peer, peetemoei, meter, doopi'Vfarraine,
zij
sa
heffier. Elle parte le ,nom
heeft den 'swam van hare pees.
Marrajo, m. zcer groote /Inds:I-eke visch, die
menfchen kan inflokken.
Mane, f. t. d'agr. (mare) wijngaardhaak, tn.
zie Dommage.
t Marrement,
Mani, e adj. p. u. bed roefd , naar,, droevig. Etre d'avoir offense Dieu droevig
'
zijn, omdat men God beleedigd heeft.
Marron, m. groote kastanje, vr.; groote
haarlok, y r.; t. heimelijk gedrukt bock, o.; t. de guer. plant, waarop
aanqeteekend float, wanneer de wachthebbende dicier de ronde moet doen, vr.;
t. d'artif. foort van fpringbus, vuurpijl,
vr.; t. de bowl. klompje in het deeg,
0.; t. d'hist. nat. foort van zeebrafem;
t. de marech. kastanjebruin haar van
ten paard, o.; adj. IsThgre — in het
bosch weggeleopen Negev op de zimerikaanrche eilanden. Ce nagre est —,
deze Neger is in het bosch weggeloopen.
Cochon , chat etc. —, wild geworden varken, kat enz.; prov. Ii est alle rOtir les
marrons, hij heeft nit sneer kunnen medefPelen, omdat hij gee,: geld nicer beefs.
Tirer les marrons du feu avec la patte du
chat, zich van eenen anderen bedienen,
om lets nit te voeren, om zijn oogmerk
to bereiken.
Marronner, v. n. het haar,in groote lokken,
krullen maken.
IVIarronnette, f. zie Marquette, Rale.
Marronnier, in. tamme kastanjeboom, die
groote kastanjes draagt. —d'Inde, Wilde
kastanjeboom, walks vrucht goed is voor
geiten.
Marroquin, In. (lees marrokein) marokifn,
bereid bokken- of geitenleer, fafflaan,
Spaaelsch leer, korduwaan, o. do Levant, Turksch leer. Des souliers de —
rouge, roode marokijnenfchoenen;
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in de lengte, in het midden van eon vet
papier; p. m. deugniet ; pop. fitaak.
Marroquiner, v. a. marokijnleer bereiden.
Vcau marroquine, kalfsleer als marokijto
bereid.
Marroquinerie, f. kunst om marokifn to be.
reiden ; fabrijk van zoodanig leer; ma.
rokijnwaar , yr. -werk, 0.
Marroquinier, m. bereider vats Spaansch,
Turksch leder.
Marrube, in. andoorn , malrove (zekere ge•
neeskundige plant).
Marrubiastre ou faux marrube, tn. bastaard
of onechte andoorn.
Mars, in. Maart of lentemaand, vr. Le
moss de —, de maand Maart. A la m li —,
half Maart. Gibouldes de —, Maartfche
bullets; t. de myth. de god Mars, de god
des oorlogs ; t. d'astr. La planete de —,
'de planeet Mars ; t. poet. groote krijgsman. Le metier, les travaux de —, do
foldatenliand, de krijgsdienst; t. de med.
words van geneesmiddelen gezegd, waarin ilzer, flats/ komt. Sel de —, ijzer.
zout. Bottles de —, flaalpillen, kogeltjes. Cela prend de la teinture de —, dat
neemt ecne ijzerkleur aan; pl. (lees
coarse) dagkapei ,vr ; zonterkoren,graan,
o. Ce temps est bon pour les —, pour les
bleds de —, dit weder is goed voor bet
zemerkoren. S'il ne pleut, tout les — soffit
perdus , indien het nice regent , is al het
zomergraan verloren; pray. Cela vient
comme — en carbme, dat komt net, juist
van pas , to regten tied.
Marsdique, f. t. de pea, haringnet, th.
Marsais ou marsage, tn. t. d'agr. zometvar■
we, vr.
Marseau, marsaut, in, ivilgeteenboompfe, o.
Marseche, f. zomergerst, garst.
Marscilloise, f. t. de com. marfeillevijg.
t Alarselier, m. marketenter ; vleeschhou.
iveP.

Marsile, f. lentille d'eau, t. de hot. waterlinze.
Marsiliane, f. t. de mar. zeker vaariulg met
vier masters van de /idriatifche zee, o.
Marsois, marsez , m. pl. MaartsvPuchten, yr.
Marsouin, on cochon , porc, pourceau de
mer,, m. zeevarken, o.; bruinvisch; pop.
will tnensch, varken, o.; t. de mar. Hemp.
bout, 0.
Martagon, m. Turkfike /olio, roode le•
lie, vr.
Marne, zie Martre.
Marteau, in. hamer. Chasser, cogner un
clou avec un —, eenen fpijker met eene*
banter inflaan, inkloppen. Battre au —,
met den hamer flaan. Ces artisans travail,
lent au ....... f daze handwerkslieden werkett
met den hamer. La tate du —, de kop
van den homer. Vaisselle au —, gedreven
of geflagen vaatwerk. La panne du —,
bet achterfle elude, het dikke- elude vats
den kop des hamers. La queue du —, het
donne einde van den kop des hamers. ....
a deux pannes, firaathamer. .- d'epinette,
geinhamer: — a emboutir, driffhamer,,
hamer om gedreven werk te maken. -.•
de forge, fmidshamer. — a dents, hamer,
die van boven gefpleten is, waarmede
men fpifketi kan uithalen. — d'armes,
firijdhamer, bill ; prov. ou fig. Il est
entre l'enclume et le —, hij is in het
naauw. Nous ne sommes pas sujets k un
coup tie .—, wij zijn aan geene kick ofgeenen

hid
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tijd gebonden; klopper. Le — de porte,
de deurklopper ; fig. fain. Graisser le —,
den deurwaarder eenen drinkpenning
geven, om ingelaten te mogen worden ;
t. de mar. fjap , m. of ifzer,, waarrnede het
bout, dat aan de marine behoort, in
Frankrijk gebrandmerkt wordt, o. —d'arbalestrille ou arbalite, kruis of vizier van
eenen graadflok of -hood ; t. d'ilist. nat.
foort van zeehond, Wiens kopeenige overeenkomst heeft met eenen hamer; t. d'anat.
beentje in de trammel van het oor, 0.
onrust , yr.;
Martel, in; eertifds marteau,
en tete, dat
fig. fain. Cela lui a mis
heeft hem ongerust gemaakt.
Martelage, m. teekenen der boomen, die
verkocht moeten worden, met eenen
boschhamer,, o.
Martelee, f. (medallic) gedenkpenning, waarop men eene nieuwe averregtfche zijde
flaat ; pl. t. de yen. plat gedrukte of vierkante Milt van rood wild.
litarteler, v. a. met den hamerflaan, kloppen ,
hameren ; t. de fauc. L'oiscan martele ,
de valle maakt zips nest ; t. de inns.
Cadence martelee, disidelijk gefidgenefiew.
ming, maat ; t. poet. Des vers mtarteles,
met moeite gemaakte verzen.
hamertje , o.
Martelet,
Martelcur, in. t. de forg. meestersknerht,
werkman, die den grooten hamer does
gaan.
Marterine, f. t. de sculp. et de fond. learnertje , dat aan eene zijde fpits, en aan de
andere zijde getand is , o.
Martellement, m. t. de mus. foort van bevalligheid, trilling bij test Fransch
gezang, vr.
1Vlartereau, t. de Nth. klein hamertje, o.
Les martereaux d'un claveciu, de hamertjes
van eene klavecimbaal.
Martial, e, adj. fleildbaar, krijgshaftig ,
heldhafag. Il a l'air hij heeft een
heldhaftig aanzien. La loi martiale, de
krijgswet ; t. de chim. et de pharm. wat
ifzerdeelen bevat, ijzerachtig (ferrugineux). La pyrite martiale, de ifzerachtsge vuurfieen. Teinture martiale, Jiaaltinletuur.
Martiales, f. pl. t. d'ant. feesten ter eere
van Mars, o.
Martialiser, v. a. den oorlog aandoen, oorlogen.
Marticles, f. t. de mar. fcheerlifnen, o. hanepooten , m. firengen van den flannel:op,
of rand van de mars of zonnetent, yr.
Martigadour, zie Mastigadour.
Martin, M. tnartijnsvoeel , vogel van Bengale, van de Philippijnfehe eilanden;
fam. Pine, domme ezel. !Aron,
ezeldriiversfiok. Faire le saint —, vrolifk
lustig zijn • prov. Pour tin point --perdit
eene kleinigheid verloor
'
son ine, door
hij het zijne. Il y a pltisieurs Aries a la
foire, qui s'appellent er is meer dan
een bonte bond, vele dragon denzelfden
naam. — pechear, zie Martinet. —chasseur,
zekere vogel aan de kaap de Goode hoop.
Marrinelle, f. klein klokje der Lombardijere ,

yr.

Martinet, in. gierzwaluw, yr. — pecheur,
ijsvogel ; handblaker ; geefelzweep, yr.;
t. de mar. dirk van de gafe 1 ; piekeval,
0.; gijtouw, o.; bezeans toppenant; t.
de pap, de forg. etc. groote hamer,
hamper, die doer den molen &wagers wordt.
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Martinenr, zie Lormier.
Martingale, f. t. de mar. Spaanrche ruiter
of doove jut onder de boegfpriet, dienende voor het waterflag van het kruishoute
m.; t. de jell. Jouer a la fpelen ono
alles, west men heeft verloren; t. de man.
fpringriem, lange riem, die aan den
bulk- en neusriem wordt vastgemaakt, m.
Martinisme , m. Martinistnus , gezuiverd
christendom, welks aanhangers voorge.
yen, gemeenfchap te houden met de gees.
telijke, hemelfche wezens, en de geheimen der natuur to kennen, o.
Martiniste , m. aanhanger van doze fekte,
-Vartinist.
Martiobarbule , m. oud wapentuig, o.; foldaat, die daarmede gewapend is.
Martoire, m. t. de sea. hamer met tivee
dikke koppen.
Mame, f. marter, m. Moskovirche wezel.
La — zibeline, de label , yr.; rabelbont,
o. Un manchon de — 7 eene mof van mar.i.
terve!.
Martroi,
m. regtplaats, plaat-s, waar de
-f
misdadigers gefiraft worden, vr.
f Martrovere , f. meorteryal.
Martyr, in. e, martelaar, bloedgetuige
ow het geloof, martelares. St. Etienne
fut le premier — chretien, de heilige Stephallus „was de eelfle christelijke martelaar. Etre — de volonte, vrifwillig mar.
telaar ziin ; fain. Il est du commun des
martyrs, hij fleekt niet nit door bijzondere kundigheden, er zit niet veel bij ;
fig. offer, 0. Regulus fut le — de sa bonne
foi , Regulus werd het e'er van zijne
trouw. 11 est le — de co t homme, hij
ofert zich geheel voor dozen man op ;
een, die veel uitflaat, lijdt. Le mal et
les remedes le feront mourir hij zal als
ten Hider, offer zijner ziekte en der
gebruikte geneesmiddelen fierven , in
groote (mart flerven; fam. Une belle
femme a ses martyrs, eene fchoone vrouw
heeft hare aanbidders. Il est — de sot
ambition, zijne eerzucht kwelt hem.
Martyre, m. marteldood, tn. martelaar.
(chap om het geloof, o.; fig. groote pijn,
marteling, yr. Souffrir, endurer le—, den
marteldood dulden. La consortmation du —, de volbreneing voleindiging van den marteldood.. 11
' a souffert
le toute la unit,. hij heeft den geheelen
nacht hevigen pijn geleden, uitgeflaan;
t. poet. liefdepijn * (mart, or.
Martyrer,
a. pijnigen, kwellen.
Martyriser, v. a. martelen, om het geloof
Diocletien fit — tine iinfinite de
chretiens, Diokletianus deed eene groote
menigte Christenen den marteldood flee.
von; fig. Les voleurs le martyriserent pour
avoir son argent, de roovers pijnigden,
martelden hem, om zijn geld te hebben.
Martyrologe, m. martelaarsboek, o.
rchrijving der maxtelaren, yr.
Martyrologiste,
gefchiedfchrijyer der
martelaren.
Martini, m. t. de bot. amberkruid, o.
Marvaux, in. pl. t. de sal. korf am het zout
to laten uitdruipen.
Marzeau, m. vleefchig lamas van eenen
vinger lang, lye/ gevonden wordende aan
den hals der varkens, o4,
Mas,.
klein Sineesch goud- en zilverge.
I wigt, o.
iViasares,m.pl. infekten met vliezige vierken,e.
Was-
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fleen van de kombotis, o. ; t. d'arch., de
Abysfinifche vogel , ook oiMascal orif,
tronie,
peint.
et
de
sculp.
yr.
hoofd, tot
seau de la croix, moineau de Juda genoemd.
fieraad dienende , o. ; gift CM' grayeer•
Vlasearade, f. masierade, vermomde dans,
ders, yr.
tn.; hoop vermoinde perfonen, M. verMasque, f. p. m. leelijk wilt, o.
momming.
IVIascaret, macree, m. fpringtij in de Garon- Masquer, v. a. vermommen. 11 fut attaqui
par des voleurs masques, hij word door
ne en Dordogne, o.; fierke rafeling van
vermomde roovers aangevallen; fig. vertegen elkander inloopende tijen, welke
bergen, bedekken, bemantelen. II masque
naar branding gelijkt , en daardoor geses mauvais desseins, hij verbergt zijne
vaarlijk wordt to naderen, vr, aan den
kwade voornemens. Le vice se masque
mond der Seine wordt het barre genoemd.
souvent sous l'apparence de la vertu, de
Mascarin , papegai:i met een zwart masker.
misdaad verbergt zich dikwijls ender
IVIascaion, apengezigt aan de deuren,
den fchijn van deugd; bet uitzigt ontgrotten enz. L'architecture Gothique fainemen, belettcn. Ce batiment masque ma
soit beaucoup d'usage des mascarons, de
maison, dit gebouw bele: mijee hais bet
Gottifche bouwkuede plaatfle vele openuitzigt ; t. de guer. — une place, une
gezigten.
porte , eene vesting, eene deur maskeren.
Masculin, e, adj. mannelijk, van het manUric batterie masque, eene bedfkte battenelijke geflacht. Le sexe , het ma:merif , fchietfi. hans ; t. de mar. Etre masque
/like geflacht. Les descendants en ligne
par le vent, beginticn den wind ran voren
masculine, de afflammelingen in de man.
to krijgen ; v. n. zich, verklecden. Tout
nelijke linie. Chapeau est du genre —,
le monde masqua, leder ecn yerkleedde
hoed is van het mannelijke gollacht.
zich; t. de mar. Le vaisseau masque, de
Planets masculine, planeet, die de elite
zeilen liggen op den mast, bet fchip
werkende eigenfchap beefs, als warmte
dreigt er door to draaijen. Se —, v, r.
en koude. Terminaison masculine, manneeen masker voordoen , zich vervimmen5
liike uitgang, die geene flomme e heeft.
zich
verkergen.
Rime masculine, rijm, dat op geene flomMassacre, in. moord; bloedbsd, o. ombrevme e uitgaat.
ging, flagting, y r. Le — des innocents par
Masculiniser, v. a. — un mot, een vronweordre d'Ilerocle, de onebrenging der otere. hutlijk woord als mannelijk , of in bet
dige kinderen(de kindermoord),,op last yam
tnannelijke geflacht, gebruiken. Les AnHeretics. Le — de la saint Baril6lemi, des
glois ont masculinid ce terine , de Engelvepres Sicilienthes, de mooed, het bloedbad
fchen bebben dit woerd mannelijk gee
in den St. Bartholomeus nacht, bij de
maak't, in het mannelijke gejlacht geSiciliaanfche vesper. La ville fut prisce,
bruikt.
d'asiant, et Pon fit on grand — des babis
Masculinite, 1. mannelijke linie, vr. mantants, de fad nerd fiormenderhand ingee
nelijke fiam, m.; mannelijke eigenfchap,
,tower;, en men maakte tens groote flagyr. La --'est necessaire dans cet etat, pour
ring onder de inwoners; t. de von. teeavoir droit a la couroune, in dozen fiaat
derlaag onder wi/de dieren, yr.; hoofd
hoofs flechts de mannelijke fiam regt op
van een hart, reebok , wild z. wifn enz.,
de R.roon , moet men van de mannelijke
0.; t. de bias, hoofd van een hart met
linie zijn, om aanfpraak op de kroon to
zijne Lorens, o.; fam. flechte, fiordige
',taken.
workman.
m. Indiaanfche floep , yr.
Masement, m. uitgefirektheid van een revs- Massacrer, v. a. vermoorden, ombrengen,
doodflaan enz. Les prisonniers furent crugebied , yr.
eller/eat massacres, de gevangenen werden
Masier, In. foort van fchelp der Indianen,
gruwelijk vermoord; fig. fain. verknceibonds-, osfen da rm.
jen,verbroddelen ; befchadigen, bederven.
Maslach, m. zekere drank van opium in
Le tailleur a massacre cot habit, de kleehet oosten.
dermaker heeft dit kleed verknocid. De
Masles on males, f. pl. t. de mar. hengfels
la besogne maisacrde, bedorven work. —
van het roer, o.
des ineubles, huisraad befchadigen, kwa.
brie,
o.;
huishouding,
yr.
t Masnage,
lijk toerigten.
Masoles, m. pl. mafolen, landvolk in Kroatie, om tegen de Turken to telkken, Aivsacreur, in. p. u. moordevaar; fig. fails.
verknoeijer.
wanneer zij in hen land vallen.
MaFonapenne f. kleine roode wortel in INIP+sage, in. t. de med. beetle's, treden doe
ligchaams, bij de oosterlingen zeer in
Virginie , waarmeele de ingezetenen
gebruik.
Joanne fchilden enz. verwen, m.
Massaliens,
in. pl. aanhangers, die den
Masque, in. momaangezigt , masker, o.
godsdienst alleen in het gebed doen be.
einem uw masker af; fig.
Otez votre
fiaan.
Lever le het momaangezigt afdoen ,
zonder Ieen'impeling to work gaan ;Jam. Massane, f. t. de mar. foort van lijst op
die plaats , waar eene galei fmaller
11 ne sort point sans son —, hij vertoont
wordt , aan het achter fie gedeelte bierzich nooit in zijne ware gedaante. Faire
van.
de qch. un q. q., iemand het aangeMassapee, f. t. de mar. werktrig , om de
xigt met iets beImeren. Donner un —
fcheepstouwen in beweging to brengen,o.
q. q., iemand eene oorveeg maken; vertnomd, gemaskerd perfoon. La salle etoit Masse, f. hoop, klomp , vs. masfa , y r. Uric
— de pierres, een hoop fleenen. L'ours en
remplie de masques, de zaal was vol vernaissant ne parolt qu'une — informe, de
momde perfotten; fig. fchijn, dekmantel.
beer fchijnt bij zijne gebeorte Hecht:
Sous le — d'amitie , onder den fchijn van
een misvormde klomp tc zijn. La nation
vriendrchap. C'est le —, dont it se couse leva en — , de natie, het volk flood in
vre, dat gebruikt hij tot eenen dekmane
mattsfa , gezamcnlijk op. La — du sang,
eel; t. de nisr. rookkeil year den fchter.
Yy
de
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gen, masfief. Une croix d'or, d'argertr—,
de l'alr,, de la terde masfa bleed. La
een kruts van gedegcn, Inas lef gout!,
re, de masfa lucht, de geheele- lucht,
ziiver ; fig. hump*, don;, bot. Cet homme
die op de aside drukt , weegt , de aarddeze man is zeer lamp. 11 a
est bien
een
klomp
,
eene
de
soie
,
Rlomp. UPC --124 heeft een hot, dom
l'esprit bien
Cela ne se debite, qu'en
baal
vergand.
grow
dt jlechts in hoopen,
dat
heck:
, flevig enz. Cette
partijen verkocht. Cc,,t homme n'esc qu'une Massivement, adv.
dit huis is zeer
maison est batie bien
— de chair, ii u'a point d'esprit, die man
hecht gebouivd.
Iris heeft
is fiecht een vleeschklomp
vastheid.
geen verftand. Tome la — est de dix mine MAsskvete, hechtheid ,
doodjlaan met de
florins, de geheele maufa, cehecle boedel Massole on mousole,
knods , o.
bedrangt tier; duizend gulden; knods.
11 fut luso-nine d'un coup de —, hij were; 111ass,,Ier, v. a. met Gene ?'nods dootiflaan.
as,oae,f. plant van bet geflacht des gondan.
met eerie knods dood gefingen ;
Iv.2rtels.
La — do bedeau, du recteur de Puniversite,
atInmerking over
de pedels, denrnaarders fiaf, de rektors Massore on massorah,
den grondtek,t des hi/bels, door geleerde
fiat' der uni; . eiliteit. Les rocs font porter
oden
gedaan,
mas'cra.
•
de
kodes mosses de vermeil devant eux,
13ten ernen flaf van in Let wear Mas,orete , m. zulk cen geleerde, fc'irijver
der b asfora.
verguld zilvcr voor zich dragen; beanadj. Explication —, verklaring
hanier der timmerl ie de n , wagenmakers Mas,oretique,
der wasrora.
fcholje, 9.
enz., ifzeren maker,
hall van dikle deelen of planfchnen in het billartilPel, tn.; t. mil. ililaison,
ken, ow zoutbrooden to makers, yr.
krijgskas , romme gelds, die men in
La — difercue
knods.
Alassue,
voorraad houdt, vr.; t. de pent.pl. verles knods. 'fuer q. q. d'un coup de
fcheidene gedeelten ais eon geheel be(massoler), iemand met eene knods deod
Leo lumieres de cc tableau
fehouwd,
zich in
flaw; ; plo y . Faire de sa tore
sort disposees par grandes masses, het licist

gegevaar begeren, zich groote
in dit fc'iilderii is in groote nienigte
veto, osra eene zaak tot fland to krijgen ;
atingebragt ; t. de mar. fang roer van een fig.
C'est un coup de — pour moi, ,dat is
pine vaartuig , o.; roerpen; t. de bot.
een harde ;lag voor mij ; t. de bot. En
La — d'eau (massette) , zamentrekkende
—,
en
forme de —, in de gedaantc van
t.
do
mon.
et; zuiverende waterplant ;
eene knods.
Bride gondol; Fi anlche 'munt, met den
(lempel des housingsomicide ccnen Mast, m. bovengedeelte van een zonne.
weeg- fcherm, o.
jal; t . Elc scrr. tvenge)vigt aan een
ibout,
(lees mastike) mastik, „Coors van
leeg,haak , truster, o.; t. de jell. Mastic,
gone, vloeijende nit den mastikboom,
Ma — est
inze teon hazcrdlpel ,
Le
—
fortifie le cerveau , tie mastik
vr.
do rctis florins, mijn inzet is Brie gulden.
kt de herfenen ; zekere zamenfiel.
tlasFclo;_te, C. C. de fond. meraallcintim, 0 .; verflei
ling, dienende, om zekere werken to
mesaninseh, de in den von]; oreigeblevebeittifken en me lijmen, flopverw , yr.
ne ,vertalligl, eld van metaal , bij bet Mastieateur
, m. et adj. t. d'anat. Les mastisitten van flukken, dat lveder words catcurs , les
muscles masticatews, de kaau..
erg;- 7; fir e n.
veers, nu. de kaauwlpieren, yr.
Ka:se-triore, zie MAchemoure.
marfepein , antandelbrood, o. Mastication, f. t. de med. kaauwen, a. Lean7,1,iise,pain,
wing V. Par la — les aliments soot
IVia , ser, v. a. t. de jcu. inzetten; t. de med.
saline, et prepares !i la digestion,
les chairs , le co-ps„ 1:et
P re
et de chic.
door de kaauwing worden de fpiizen met
yl eecch, het ligehaam kneden, drnVen.
fpeekrel
vervuld
, en tot de fpijsverteringg
Dlasseter, m. et adj. t. d'anat. Le —, le
trelier eid.
kinnebakilpier, y r.
muscle —,
Iklasseterique, adj. t. d'ana t, Arreie , flag. IVlasticatoir.e, in. et adj. t. de med. kaauwartfenij , yr. kaanwmiddel, a.
a der van do kinnebak.
Jliastigadour, m. t. de marech. zeker gebit
vi $chw ormen.
Wiassetes, m.
der
paaitclen, waarop zij kaauwen, en
de
,
m.;
t.
tlassette, f. /defile handhamer,
den fchnimbekken , om den mood to yenhot. (ma gse ci'eau) waterplan:; women in
isfchen , a.
de ingewand e n,
d'ant.
Dude belasting op den wijn, vr. Alastigophore on porte verge ,
Blassicaut,
eene
fears van voorzitter bij de Olym-.
Mort
van
gele
m. loeelkalk, Yr.; ;
pifche fpelen, met tenon Auk gewapend ,
tier 'V dienende, am het onechte porfefiekdrager.
le'n to verwen , yr. masticot, o.
Mastiquer,
v. a. met mastik befmerefi, zeta.
en
flafdrager. Les cardinaux,
bj,ssier,
menvoegen. — des morceaux de marbre ,
leers entrees, avoient devant eux deux mas.
marmerflukken met mastik zatuenvoegen ,
Biers cheral, de kardinalen hadden , bij
Bannon intogt, twee flafdragers to paard floppen.
Mastodynie
, t. de med. fmart in de borstem
e e r zich .
v
flerke grondmuur ; t. de jard. Ithistolde adj. t. d'anat. tepelvormig. Mos9hoordfpier van het borstbeen, die
cie
Cette allee eat terminee par
dfk bosch ,
dient, om met het hoofl to bukken.
(1,?.e lean eindigt met een dik
tin
MastoMien,ne,
adj. t.d'anat. hiertoe behoerende.
inwendige
ruinute
van
b&sch; t. de fond.
m. t. d'airat. achterfie
Berson fincitoeen , yr.; pl. t. de mar. kid:- MastoIdo-auriculaire,
oorfpier,, vr.
kincren , opvnlling der Lie!, yr.
Mastoido-ginien,
on
muscle
de gastrique, m.
m,ssif, y e , adj. fierk,fler g, hecht ; vast,
t. d'anat. zit Digastrique.
gebouw
Ce bAtiment eat bien
ou masturbation, f. zelfbevhkis ' ze 1,9cht, *rig. Une •grosse tour Mastrupation
king (onanisme).
ziasEive, eels dikke, flevige toren ; gasSC
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se Masttuber, v. pr. zich zelven hevlekken. Matassiner, v. n. kluchtigen dans danfen,
L'ha.bitude de se — est très nuisible a la
pollen makon.
groote Indiaanfchs tram, eeen.
santë, de geweente van zich zelven to Matatan,
bevlekken, is zeer nadeelig voor de ge- Matation, f. klein, dun teuwwerk, o.
Matavane , martavane, f. rot (chip van Pezondheid.
gu, om ftilflaand water te zuiveren, o.
Masulipatan , m. zeer fifts katoen uit Indio, o.
masculit, m. Indiaanrche floep , yr. ilateauon.zamengebondenefirengenzijde,vr.
•
Masurage, masurie, m. belasting op de wo- Matelas, m. matras, 1. r. Un — de crin, de
bourre lanice, eene matras van paardenningen, verponding, yr.
Naar, van fcheerwol.
oude vervallene muur,, tn. Les
Dlasure,
hiboux se retirent dans les manures, de ui- Matelasser,; v. a. jets als matrasfen
len. — des chaises, floelen met matrasfea
len houden zich op in oude vervallene
hekleeden.
muren ; fig. fain. onde Vervallene
Matelassier, m. matratrenmaker.
die drei,e,.t in te (torten.
Mat, m. mat (in het fchaakfpel). Donner Matelot, m. matrons , zeeman, bootsgezel.
— ou vaisseau
eeiec et —, fellaak en mat zetten; adj.
d'avant,
voorzeiler in de linie. L'amiral a deux
11 est —, leij is mat (heeft het rehaakfpe1 verloren); fig. Donner echec et — a
matelots, het admiraalfchip heat twee
biflianders. Les vaisseau: matelots sou• q., ientand zilre krachten ontnemen.
tiennent dans faction le vaisseau, dont ils
Douner acnec et — aux plats, alle fehotels
sont matelots, de bifflander, onderfleunen
ledig eten.
in het gerecht het fchip, waarvan zij
11 1:4, in. t. de mar. mast, mastboem. Le —
hifflanders zijn.
d'artimon, de misaine, de bezaonsmast
ina,t
nit
e'enMatelotage, tn. matrozenloon, o.; matroe
d'un brin,
de fokkemast.
— de hune
flue, heat. — de hone,
zeoleunst , yr.
noodmast. Matelote, f. matrozengeregt, o. teregtmade rechange, waarlooze
de pavilking van vise]; op zijn zeemans, met
- jumel4 gewrengde mast.
lon, vlaggeflok. — de perroquet, tramzout, peper, uijen, wijn 611Z. matrofougue, kruiszendans, m. A la —, adv. op zijn zeejleng. — de perroquet
mans, bootsgezels. Des chausses a la —,
- (le penuche, bovenktuisfieng.
matrozen4roek, brook op zijn bootsgezels.
mats de fortune, jenevertuigje, dat men,
na het verlies van mtneen, van het Matologie, f:
iidel , hcrispelijk
waarloos rondhout heeft opgerigt, b ats
ontlerzoek der verborgenheden van den
Mars
pible ,
gothdienst, o.
majeurs, ondermastee.
marten met de flengen en bramflengen Mateologien,
zulk een onderzoeker.
zonder zadelings Mater, v. a. mat maken in het fchaakfpel.
op elkantler gelast
of ezelshoefd , gelijk de polacres in
Je vous msterai avec ce pion-la, ik zal
de middellandlche zee. — de tapecul,
met dozen hoer mat maken; fig. aftnatdruilsma,t. Agrèer les mats, de waste,'ten; k,vellen, kastijden; veroetmoedigen,
vernederen. — le corps , zijn ligchtrata
betakelen. .Aller a mats et a cordes, alle
desarme, mast zonder
afmatten. — sa chair par des janes, zijn
zeilen innemen.
vleesch. door vasten kastijden. Il a ate
zeil. — d'un parasol, gok van een tonned'une tente , fleng eerier tent.
feherm.
Bien mate par le mauvais succes de cette
cntreprise, hij is, door het flechte gevolg
Mar, te, adj. dof, ongehruineerd, ongepo(list row; zwaar, digt, vast. Or, ar-:
van deze onderneming, zeer verootmeee.
digd, ter fierier geflagen. .
gent —, dof, ongebruineerd, ongepolijst
gond zilver. Une couleur matte, eene Mater, v. a. bemasten, de marten inzetten.
— un vaisseau, een fchip bematten.
dore kleur. Le biscuit est un pee -7 , de
birchuit is %r at vast. i,,;roderie matte, Mat. re, f. t. de myth. bijnaam van Minerva, ant: wie de pieken gewijd waren ;
digt &reinter of flikwerk.,
piekdraagfler; eertijds werpfpies bij de
Wratacher, matachier, zie Tatouer.
Gaulen.
Ailataeon , in. Atnerikaanfc lie htreelnoet
Matereau, materol, m. kleine mast; limp
evairruit brood gemaakt ivordt, yr.
van
eenen mast.
matador,
een
der
eerfle
hoogfle
Matador, m.
troefhladen in het emberfp.e1. Spadille, Materialiser, v. a. t.
fioffelijk maken,
manille et baste sont les trois premiers mana p den geese enz. een ligchaam geven;
v. n. ligchamelijk warden.
tadors, fpadille, manille en baste (k1averaas, twee van de zwarte ,en zeven Illaceriahsme, m. leer van de eeuwtghesd
van de roode kleur, en fchoppenaas) zfin tier fiof, yr. gevoelen, dat alles fleffelijk
de eerfie matadors in het omberfpel ; fig. ' en van eeuwigheid is, o. ontkenning van
een geestelijk beginfel, yr.
fain. aanzienlijk, rijk man, de veer.
Materialiste, m. materialist, die' beweert,
naamfte op tette plants.
dat de flof eeuwitee is en dat alles flof
Matafion, m. t. de mar. fieeklijo, yr.
Blatage, m. t. de mar. inzetten der etasis, die een geestelijk beginfel ontkent.
IVIaterialite, f. fioffelijkkeid.
ten, o.
Matagraboliser, v. a. inns. onnuttig werken. Materiaux, tn. pl. bouwfioffen, vr. Les —
sont prats, it faut commencer a bAtir, de
Matamore, m. grootfpreker; tafelfchuimer;
onderaardfche flavenkelder, waarin de bouwfloffen zijn gereed, men moat beginnen to bouwen ; fig. Il lei masque encore
affrikanen henna flown des nachts opfluiten, of waarin zij henna tarwe bebien des — pour cette histoire, er ontbreken hem nog vele bouwfloffen, materiawaren.
len tot deze gefchiedenis.
Matasse , f. zie Grêge.
potfenmaker ; pl. kluchtige, Materiel , le, adj. lioffelijk, ligchamelijk.
Matassin ,
Un principe materiel , een floffelijk beginfel ,
grappige dans ; ook die denzelven doen.
IVIatassinade, f. kluchten, potfen der klucht.eene grondflof. Une substance materielle ,
*en
flee ij k WILUth L'ame Lie l'homme
fpelers.
yz
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West point materielle, de ziel des men.,
fchen is onfiereltjk; lomp, bat. Cet
ouvrage est trop dit werk is se lamp;
t. eccl. materieel. II faut distinguer le
do formel, men meet het materiele van`
het formele onderfeheiden.
Wlateriellement, adv. ftefelijk, op eene fiefde
felijke wijze. L'hoinme est mortel
mensch is naar het ligchaam fiefelijk.
}laterriel, le, adj. moederlijk. Amour —,
affection maternelle, moederlijke liefde ,
gen,genheid. - Parents maternels , nabefiaanden van moeders zijde. Langue maternelle , moedertaal. 11 n'ecrit pas bien sa
langue maternelle, hij fehrifft zijne moedertaal viet goed.
Wlaternellement, adv. op eene moederlijke
evijee. Elle ne pard.onne rien a ses enfants,
mais elle les corrige zij verfehoont
inlets aan hare kinderen, naar zij befiraft dezelve met moederlijke liefde en
zurp,vnldigheid.
Diatcrniser, n. naar zijne moeder aarden,
nets vase de hoedanigheid zijnet moeder
hebben.
blaternite , f. moeder- of moederlijke fiaat,
vs. hoetlanigheid, yr.
...astenmaker.
kliteur,
iviskunstenaar, iviskunIVIathematicien ,
dige.
Nathematique, adj. wiskunstig. Demonstrawiskunstig bewifs.
tion
wiskunstiglijk.
IVIathematiquement , adv.
parlant, dat is, wiskuns.
Cela est vrai,
eiglijk gefproken , waar.
IVIatheniatiques f. pl. wiskunst, wiskunde ,,
enkelv. Etudier en les —, de wiskunde
beoefenen. Professeur de —, hoogleeraar
in de wiskunst. L'astronomie, la geometric sont des parties 'des —, de fierrenkunde , de meetkunde zijn deelen der wise
kunde.
Diathiole , f. zekere bloemenplant.
Trinitain.
monnik,
zie
3`Viatlinrin ,
Blatiere , f. fiof, hetgeen, waarair hits zemaakt is. Le Bois et la pierre sont la —,
dont on fait les bltiments, het hout en de
/teen zijn de fieren, waarvan men gebouwen maakt. La facon de cet ouvrage
coke plus que la —, het maakloon, fate
foen van dit werk kost sneer dan de flof.
La — premiere, de grandflof; t. d'art. MaCeres d'artifices, heflanddeelen tot vuureverken; a. moral. S'elever au-dessus de la
zich boven het zinnelijke, aardfche
aflluente, effluenrotrheffen t. de phys.
ilectrique,
te, in-, vitvloeijende flof.
morbifide
Mêd.
t.
de eleOrieke fiof;
peccanziekte
verwekkende
fief.
que,
fecale,
te, hedervene fehadelijke flof.
menfehendrek,firont 5 m.e etter nit eene
II
est
sorti
beaucoup
de
— de
wonde, m.
Bette plaie, nit deze wonde is yen/ ester
gektmen; hij de bordpapiermakers,fnip.
per: em bordpapier van te waken; in
de munt gouden en zilveren jiangen;
em er munten van te flaan; tiware of
kruifelieg liggende hotften, op den plat.
ten grond van de groctlle fehuiten op de
cieleren, 0.; fans. Il est enfonci-dans la
a la forme en —, hij is dom, het is
een onverfianslig mensch ; fig. fief, yr. on.
derwerp le; aanleiding, gelegenheid,
etrzaak enz., y r. (sujet) d'uu discpurs,
fief, onderwerp van een gelprek. 11 a
biers des gens , hij
tie paxler
dtinua

MAT
Hoeft aan vele menfchen fro f, aanleiding,
gelegenheld tot fpreken gegeven. Table
des matieres (index), bladwijzer van een
book. En — de , adv. in het fink van,
ten aanzsen van. En — de religion, in
het fink van godsdienst. Entrer en —,
tot de behandeling der flof, des onderwerps overgaan.
Malin in. et adv. mergers, ochtend; vroeg.
Il faut prier Dice le — et le soir, men
meet God des morgesis en des avonds
hidden. J'aime a etudier le ik fludeer
gaarne des morgens. 11 viendra demain an
— 5 hij zal morgen vroeg komen. jusqu'i
demain , tot morgen vroeg. L'etoile du
— (Venus), de morgenflar.' 11 travaille
tout le hij 'perks den ganfehen morgen. Je me is eve — 5 ik firs' vroeg op. Demain — , morgen Ochtend. 11 s'est levee
aussi
que vous, hij is zoo vroeg °legefiaan als gij. Un beau •een onzekere
dag, een onbellemd vier; t. poet. Le —
de la vie, de jeugd ; prov. Rouge soir et
blanc —, c'est la journee du pelerin, het
avondreod toent eenen fehoenen volgen•
den dag aan.
MAtin, boerenhond, bulhond, flagers
hondenz.; fig. fain. fieeht, leelifk mensch,
leelijke hoed; prov. Qui a bon Voisin , a
bon —, die eenen goeden brsurman heeft,
Fats veilig flapen, cen goede buurman is
hetet daa eels tier vriend.
t Matinage ,
kromte vale het late of hek.werk vr.
Matinal, e, adj. vroeg op, die vroeg opflaat. Vous ites bien — aujourd'hui, gij
zijt heden vroeg op. Elle n'est pas si
matina/e, zij littat of is niet zoo vroeg
op; t. poet. L'aube matinale, het niorgenrood (l'aurore).
sYlatinalement, adv. p. u. vroeg, in den
morgenflond.
Matineauon. k /eine boerenhond, bulhond enz.
Matinee, f. morgentifd, -fiend, voormid.
dag, morgen van het aanbreken des dogs
tot op den midelag, ns. Les matinees sont
fraiches en automne, in den herfst •zijn
de morgenfionden koel. A quoi avea-vous
passe la ivaarmede hebt gij den voor.
middag doo;gehragt? 11 n'a rien fait de
tante la —, lisj heeft den geheelen morgen
niets gedaan ; fam. Dormir la grasse —,
een gat in den dag flapen , fang flapen;
prov. On a beau se lever inatin, quand on a
le renom de dormiv la grasse wie 'eens
zijnen goeden twain verliest, krijgt dies
moeijelijk terug.
IVIAtiner, v. a. befpringen, words van eenen
leelijken hand gezegd, die met eene
mooije teef gefpeeld heeft. Ce vilain chien
a math/á CUM levrette , deze leelijke bond
heeft di-t windhondle befprongen; fig.
fain. begranuwen, uiefehelden. E matina
furieusement sa femme, hij felzold zijne
vronw geweldig nit. Pourquoi vous laissez-vous ainsi — par ce garcon'1 waarom
laat gij es zoo door dezenjoegenuitmaken?
Matinee, f. pl. vroegmetten, morgen- of
ochtendgeheden in de Roomfehe kerk,
Aller a —, in de vroegmetten gaan.
Chanter —, de vreegmetten zingers; prov.
11 pent y avoir un retour de —, de zaak
han flecht vitrallen. Le retour vaut pis
que
het aide is erger dan het begin.
Corriger le magrificat
te onregtete
tijde en zonder oorzaak willenveranderen.
1V1a.

M AT
Matineux, se, adj. die geweon it vroeg op
te roan, die gemeenlijk vroeg opsgaat.
Les femmes ne sont gueres matineuscs, de
vrouwen flaan zelden vroeg op.
Matinier,, ere, adj. Etoile matihiere, morgenfier.
Matir, v. a. — de l'or, de l'argent, good,
zilver opkoken.
Matte, f. t. d'hist. nat. fieen , die de ge.
deeante heeft van eene vrouwenborst ,
Matoir, mattoir, m. t. de gra y. et d'orf. ze.
leer werktuig der -plaatfnijders, zilver.
of goudfmeden, (lift, foort- van graveer.
ijzer , o.
Diatois, e, adj. fam. flim, loos, elijk, doortrapt. Elie est plus matoise quo roes ne
pensez, zij is flimmer, dan gij denkt.
Vest un fin —, un ruse —, het is een flitntne vos, een doorflepeng.ast.
t Matoisement , adv. loos, film, bedriegelijk.
Matoiserie, f. fam. loosheid, doorilepenheid;
bedriegerij , vr. fchalkfthe trek, tn.
gij kent
Vous ne connoissez pas sa
zijne loosheid Voila une fine —, dot
is eene fijne bedriegerij, een fijn bedrog.
Maton, m. gegremde melk, y r.; t. de drap,
klompje, dat gevonden wordt in Becht
gekaarde wol, 0.
Matou, m. kater; zekere visch, foort van
meerval.
wiel, met hasten homers voorMatraca,
zien, zeker Spaansch f`peeltuig o.
Matrales, f. pl. eertijds feesten ter eere
godin des Bags, o.
der relit;
islatras m. pijl, die met eenen handboog
worth afgerchoten, vr.; t. de chim. dis.
tilleerflesch, -kolf, y r.; t. de,phys. — de
Boulogne, jPringflesch, yr.; t. de say.
een weinig gebogene dienende, om
de buss aan den ketel der zeepzieders
to openen en toe to maken.
Watrasse, e, adj. Un soldac eon dood geflogen, of blond en blaattev gefiagen foldaat.
Wiatricaire , zie Espargouttdt
1%latrical, e, adj. tot' de baarmoeder behoorende. Des matricaux, ou medicaments matricaux, geneesmiddelen voor ziekte der
baarmoeder.
Matrice, f. baarmoeder; t. de fond. ntatrijs,
gietvorm voor le letters , tn.; t. de
mon. muntgempel, vorm , waarin de penningen, zegels gegoten worden, m.; ijkmoat ; tafel, waarop de tabak tot rollen
wordt gemaakt ; t. de miutr. shetaalmoe.
moeaerkerk. Lauder ; adj. 1. Eglise
gue invader- of oorfpronkelijke goal.
hoofdverw,lvaarnit
de ande.
Couleur —,
re verwen warden zamengeffeld.
Matricide, m. et f. moedermoorder, -moor.
denaarger.
Matriculaire, tn. die op lest register of de
rol is inAefchreven.
Matricule, t. register, o. rol, naamlijst, vr.
Matrimonial, e , adj. t. de prat. echtelijk ,
huwelijksch. Conventions matrimoniales,
huwelijkfche voorivaarden. Cause laatrimoniale, huwelijkfche, echtelijke zaak.
Matrologue, m. register eenen /lad , van
een gezelfchap, van cone gemeente , o.
Matronales , f. p1. waren feesten bij de Rsmeinen, y ear getrouwde lieden, ingefield
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Matte, f. t. de hot. zekere plant, thee van
Paraguay; t. de chim. flak of metaalde cuivre, Loper flak.
fcliuim, o.
Mattelin
wol ttis de Levant, vr.
Matter, v. a. ijzer uitrekken, on; eene le.
dige pleats daarmede te vullen. l'or,

het doffs goad, random die plaats, waxer
het niet moot geglansd 'warden, met lijne
overtrekken.

Marton, m. groote bakfleen, tot eenen vloer.
Maturatif, ye maturp nt, c, adj. t. de chin
rifpn.thend: Un medicament —, een rijp-

makond middel voor eon gezwel.

Maturation, f. rijpwording. Ce temps est
contraire t la — des fruits, dig weder is

ongunstig voor de rifpwording der vruchten ; t. de chin La — d'un abas, de rijpwording van een gezwel ; t. de chim.
zuivering van metaal , bewerking , die
eon metaal veredelt, beter maakt, tot
rijpheid brengt.
Mftture, f. t. de mar. werktuig, Dm masten
in de lehapese to Zelten, mastkraan.
d'un vaisseau, masten en rendi'iouten van
een (chip, de snarfen , zalings en ezrls.
hoofden daaronder begrepen.
menue,
het kleine rondhout in een fchip. Attelier de —, maJtentnakers wet f. Science de
la —, theoretifche kunde van het berekenem der plaatfing, hoogte en worm der
masten in een fchip ; p1. masthout , zoo
als hetzelve in de bosfchen wordt ge.
kept, o.
Maturmade, zie Extravagance.
Maturite, f. rijpheid. Ce fruit ne viendra
pas a —, en sa deze yr-richt zal niet
tot rijpheid komen, niet rijp worden; t.
de chir. Cet abas est a son point de —,

dit gezwel is op het punt van rijpheid;
fig. La — de l'Age, de rijpheid valwasfenheid des ouderdoms. d'esprit, rijpheid van, rijp yes:/land. Agir avec —,
met rijp orerleg te work goats. Cette
affaire est en sa
doze zaak,is tot hare
volkotnenheid , is hoar einde nabij.
Matute , f. foort van kanker, tn.
Matutinaire, rn. mettenboek , o.
matutinal, e, adj. inus. tot de vroegmesten
behoorende.
Matutinel, le , adj. dat des morgens ge.
fchiedt.
Maubeche. m. vogel van het geflacht der
ivaterftsippen, firandlooper.
t iViauclerc,
onkundige.
Maucorne ou moncorne, f. vermenging van
groan , yr. genungd graan , o.
Maudire, v. a. vervloeken, verwenfchen. 11
maudit ceux , qui lui ont donne ce conseil , hij
vervloekt, verivenscht degenen, die hem
dozen rand gegeven hebben. cle
sa naissaucc., het nor zijner geboorte verie
vloeken.
Maudisson , m. fam. vloek , m. vervloeking,
li a fait mille maudissons (maledictions),

hij beefs dttizemd vervloekingen gedaan.
verwenscht rervloekt; af.
grijsfelijk, velpejjelijk , flecht. Une
coutume maudite, eene y erwenschte, afgrijsfelijke gewoonte. Un
jeu, een
flecht , vervloekt fpel. Un chemin eels
zeer flechte Iveg; s. Allez, n2audits! 'au
feu kernel, goat henen, gij doemelingen:
ter gedachtenis van den , door de Sabijnlche yrouwen aangebragten, vrede, vrouvervloekten in het eeuwige , helfchs vuur.
t Mauduement, adv. zie IndtIment.
wenfeesten , o.
Maugêre
ou mauge , m. t. de mar. lederen -of
deftige
bejaarde
vroww,
maMatrone, f.
zeildoekfehe wandering voor een fpijgas
t, one; t. de prat. vrocdvrouw.
Maudit, e, adj.
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el pompdaal , fcheepsgoot van leder of Mativisque, tn. firuik . vein het gellacht der
mahtive, yr.
genera clock,
M ax,Ilaire, adj. t. d'anat. tot het kakebeen,
Niaugre , zie Tvialgr e .
tot de kinnebak beheorende. Les netts
foldaat van Barbarije.
Maugrebin ,
maxillnires, de zennwen van het kinneDlangreer, v. n. pot>. eloeken. ,
bakAen. Os —, kakebeen.
Maropiteux , se, .adj. gruwzaam, onbarmMaxillo.labia.1, m. t. d'anat. driehoekigefpier
hartig; S. Faire le –, veel klagen
f
kern2en zonder reden.
der lip, yr.
m. t. d'anat. Nolte van het
Vlatirc, in. fang met op de zijden dwarsbeen acs verhemeltes, yr.
gnande banden, firepen, vr.; t. de sal.
t. d'anat. de ,hoogfle
IVIaxillo-selaroticien,
kleine gout, yr. zie More.
fchuinfche fpier van het oog, yr.
Diaurelle, zie Ricinoide.
grondregel, grondllag,, en. fiefMaximo,
,
f.
, zie Mor6sque.
l'iria
fondamcutale, geling , maxime, yr.
rilauricaud, zie Moricaud.
nerale, hoofd-, algemeene grondregel.
laurin, e, adj. Pigeon
duif met een
eene zekere grandSuivrc une certaine
zwart hoofd, yr.
Itauris , tn. on percale , f. Indisch lijnwaad , a. flelling volgen. Vest une maxime re cue
parmi les theologiens, het is een owlet de
Vausolee, m. praalgraf, pronkgrat, o. On
godgeleerden aangenomen grondreget; t.
lui a dresse tin superbe –, men beef: hem
de mus. de innate der zangnoten.
ten prachtig prsaalgraf epgerigt.
Naussade, adj. onbevallig, onnangenaam; Maximcr, v. a. inns, den ho,gfien werkoopplijs' year lets bepalen.
morfig ; lornp. 11 a epouse une femme bien
hij beefs eene onbevallige vrouw gee Maximum , (lees maximome) tide math. hoogfie grand van aangroeijing of vet-2;46 . 1'deerouwd. Vous rtes •— en tout ce que vows
ring eener grootheid ; hoogfie irijs. Le –
foites, gij zijt morfig in alles ,wat gijdoet.
marchandisc, de hoogfle prijs eener
1V2aussadement, adv. op eene ongefthate,
koopwaar. Fixer le – d'une denree, den
lompe wijze, zender bevalligheid. • 1 fait
haogfien prifs eener eetwaar bepnien; fig.
tout –, hif duet alles op eene lompe,
Ce devouement est le – de la vertu, doze
ongerchikte
overgeving, opoffering is de hoogfie grand
raussaclerle, f. morfikheid, flordigheld
van dengd. Cate phrase eft le– du ridicule,
walgelijfrheid. Elle est belle, mais elle
est d'une – insupportable, ail is fchoon,
deze .lreekivifs is zeer belagchelijk.
tnooi , maar onverdragelijk flordig enz. Maxon, m. foort Van harder (viscit) in
e, adj. Hecht, kwand, boos, erivel,
Provence enz.
fnood; fthadelijk, nadeelig enz. Mayaques, m. pl. plantenfoort van het derde geflacht, yr.
Du pain –, fleck: brood. Un – garcon,
een flechte, ondeugende jongen, – ueatear, Maye,
ultgeholde Been in eenen oliemolea , oliebak ,
flechte'redenaar. .11 est en – etat, hij is
in eenen flechten toefland. Il est – de Mayenne, f. lijnwaad van Bretanje, a. zie
compte, de mauvaise foi, hij is niet eerMelongêne.
tijk, ontrouw, Une mauvaise conscience, Mayon, m. gewigt van Siam, o.; Sineefche
scent van negen ft:livers, vr.
eon kwaad geweten. Les – anges (Ics demons), de kuade engelen, de duivelen. Mays, zie bids.
Amerikaanfche reebok.
augure, een fleeht voor t eeken„ Une Mazame,
Un
mauvaise physionomie, een flecht gelaat. Mazarin, mazelin,
klezhe gemeene bekr.
zijn
Les temps sour –, de tilden
b o os , Mazarine, f. gebak van nmandelen , van
konfituren, o.
flecht, 11 est souvent de mauvaise humeur,
hij is dikwijls in eene kwade lulus. Ex, Mazette, f. flecht paard, o.. knot, in.; fig.
pliquer, interpreter, prendre qch. en manIlechte fpeier, krule in het [psi, an.
vaise part, lets kwalijk verklaren nit- Mazille, is pop. fhcht geld, o.
leggen, nernen. L'exces d'applica ion est Mazone, f. zeker geld to Algiers, twee
fluivers en elf penniegeli. o.
– a la sauté , al to groote vlijt is nadeejig voor de gezondheid ; fig. ?nee het ant- i Me, pron. pers. ire; mij; ann.mij enz., zie
kennend woordee ne, tatnelijk wel, niet
de fprankkunst. – voici, /tier ben ik.
Ce n'est pas pour la sante, dat
Vous — connoissez, gr./ bent mij. Vous
Hisecht.
niet kwaad, zeer goed voor de ge.
_- le promettez, tiaj belooft het mij. Vous
prov.
IVlanvaise
herbs
croi
ton
m'avotiez,
bekent hely. Nous
gritzondheid;
verez, gel e rat er tnif vinden, Je m'en
jours , onktuid ver i,aat niet ; adv.
fiecht , knalij k rieken. Tiouver
vais, ik
lzenen, jo eta retourne, ik
kwalijk nemen, vinden. 11 fait trap –
keer terug. Donnez - m'cn ttn peu , Beef er
mij e'en eveinig van. 11 -pour sortir-- - _bet is to fleckt weer, on; nit
hij
te gaan. Ne trouvez pas –, clue je prenne heeft Let mif gezegd.
In. t. de sal. riilde verlaatbak van
is liberte neem het niet kwalijk, dat ik

eenen zoutpoel.
fain prendre le iVleande, ineandre, f.
poet; kromte, bogt
1,11datelvYsifilmej.dke'aedme. , 0.
bon et le – d'unc affaire, tnrn n,ort het
eener rivier.
got de en het hade aan eene zaak be- Arleandrite, f. meandriet, ten zeepolifft ,
zich Meat, in. d'anat. gang. --eauditif,gehoorgatig.
grilpen, aannernen; fain. Fairy lc
boos, krand toornig aanflellen.
Meborin,meborca,m.heestergewas silt Gu)ana.
Mecanicien,
Pdauvaiseie, f. zie Mecham:et&
werktuigkundige.
mainly*,
vr.
Alauve, f. t. de hot.
ecanicitd f. werktnigelifkheid.
A-aasieskr uid , a.
Mecanique , f. werktuigkunde; kunstige
Alauvette, t. foort van geranium.
of natuurlijke ,.zamenflelling van den
Dlauviette, f. foot:: van leenwerik, in.
ligchaam act: zicla beweegt, gelijk la
movi)
(lees
vifgebifter,
A:leine
–
allNiS
dune montre, du corps humain, van een
geell olds, resfe lijsetr, yr.
Loi.ologie , van het menfclieNke ligchaanz.
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Mecanique, adj. werktuigelijk. Arts mega.
niques , handwerken , werktuigkunsten.
La nienuiserie, la serrurerie sont des arts
mecaniques, het fchrijnwerk , de jlotenmekerij zijn handwerken, kilesten, die
met behulp van i verktuigen gefihieden.
Demonstration —, bewijs volgens de wetten der 14erktnigkuside ; t. de turd. Bledecine—, de work tuigelijke artfeniji,unde,
vaarvan Boerhave de uitrinder leas ; 6g.
Un metier bien een zeer gemeen handwerk.
1116caniquernent, adv. werktuigelijk, ep eene
werktuigelijke wifze.
IVIecaniquerie, 1. zie Mesquinerie.
INIOcanisme, m. zamenflel van een ligchaasn
volgens de Ivetten der werktuigkunde, o.
werktuigelijke inrigting, yr.
Mecene, m. begunstiger, befehertnet • der
fraaije kunsten en wetenfchappen.
VI6chamment, adv. kwadaardIglijk , twit
hij heeft het ait
boosheid. 11 l'a dit
boosheid gezegd,
IVIechancetê, f. boosheid, kwaadaardigizeid ;
fnoedheid; fcheltnerij ; guiterij ; weedwit , tn.; guitenfluk,,o. pots, vr. ; jlechte
trek , tn. La — de son caractere ne tee
plait .point du tout, de boosheid van zijnen
inborst behaagt tail in het geheel niet.
ll l'a fait par —, hij heeft het nit kwaadaardigheid gedaan.. Commettre des mechancetes, itkoodheden begaan. C'est tine
— . inouie, het is eene ongehoorde jchelwolf. 11 fact corriger cet enfant de sa —,
men trs0Ct dit kind den moedwil afwennen. Elie lui fit cette petite —, pour
savoir diroit, zij deed hem dit
gnitenfluk, zij heeft heat deze pots gefpeeld, om te weten, war hi/ zotule zeggen.
Mechant, e, adj. kwaadaardig; fleck; , ondeugend ; boos, kwaad, fooed ; moeawillig enz. Un — garcon, eenflechte, kwadc
jongen. Un chemin, een flechte veg.
De mechants vers, flechte, ellend'ige ver.
zen. Une femme mechanoe, een kwaad' aardig boos will: Une action inc:chauLe,
tenet ineede daad.
Ailechant, m. booswicht, ondertgetzde, boosdoender enz. Ranter les me chants, met
booswichten omgaan. f1 f fact putur les
mêchants, men onset de brioidoenders
ftralen. Faire le —, zich boos aanflellen,
f,-azett, tieren.
Dieche, f. lent; tondel, tender, 0.; tit,
y r. lampkatoeu, o. Les troupes scrtirent
balle en bouche et — alltunOe , do troop
erokken nit reset ft-help ge.larien gefebvt,
en breinderde lone. INI,ntch la — sue le
serpentin, leg de lout op den haav 'ran
bet musket • t. d'art. — de .coinniunication,
— incendiaire, br•andJlrcis_
zie
(elide lout. — de vilebrequin , beeriizer,
, lont
..;- fig. D6couvrir, iventer
een“; gcheimen aanl.'ag 7;„erkrn.
eat
prcnd
pas,
elle`
Cette
dit tondel vat geese vuur, het is vcchtig,
nat. Cette chandelle a de trop petit —,
deze kaars heeft gene te diicne pit. Une
lanipe a trois ineches, eene temp ;net drie
/linen. douzaine de mechts, ten dozije pitten; t. de mar. — de mat, koning , tang van den mast. — de gouvernail, fehacht van het veer. — de catestan,
d'un corcia8e, hart
konivg van de
of pit in touwwerk ; de rile. ffiort van
wick ; ijzer clan eenen kuretntrehker,
o.; punt van eenig werktuig ons te berets.
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m. engeluk, onheil, v.
t
Mdcher, v. a. — nn tonneau, , le vin, ten
vat, den wifn zwavelev.
IVieehoacnn ,
(ihubarin blanche) ivitte
ii,er bnaidrb,ero.,
.4mer/,
iaansclz purgeern. mislukken.
t Iv'echoir, ,
Meeometre, tn, t. de gdoin. lengtemeter.
Fe7ompte, tnisrekenitv, yr. I1 y a du
— clans votre caicta l, er is eene misrekening in n y e, rekening. Voila tin grand
-, ti nt i s eene gronte rezisrekening; te
Teter gefie ide hoop, y r.; miff elling, yr.
11 z. trouvieti du —, hij heeft zich in
zifne hoop, verwachtirg geweldig bedrogen, hij ziet erzich in to leer geffeld.
se MeCoMpter, v.' pr. zich misrekenen.- Je
me stile mecomptd do trois florins, ik heb
mij drie gulden misgerekend; fig.. Si
vous crovez cela, von; vous mècompicz
indien gij dit gelooft, zult gif mistas.
ten, te leer gefleld wottlen.- II 'se ane•
hij misrecompte fort dans cette
kent zich ,s,reweldig
doze
Meconial, adj. van Mecouium.
Ateconite , f. inaanzaatifteen, (pierce ovairt)m.
Aleconiurn, ns. (lees tneconiome) maanfop
9. eerfie onzuiverheid, vr. drek .der
pasgeborene kinderen, on;
Meconnoissable ou mecommissable, adj. onkenbaar. La petite verole rends des
kinderziekte heeft hem enkenbaargemagkt.
Meconnoissance, f. onerkentelijkheid, ondankbaarheid.
Illeconnoissant, e, adj. onerkentelijk, ondankbaar. II est fort —, hij is zeer onerkentelijk. Je ne seiai pas — du bien
clue vous me ferez, ik zal voor het goede
dat gii mij zult betoonen, niet ondankbaar z:jn.
AIêconnoltre , v. a. iniskennen • niet `meet
kennen; niet :neer in Elect kennen. Il a
inti:eonnu les bons offices, qu'on lui a rendus , hij beef) de geode dien.rten, die
seen hem bewezen beef: mis,k.end niet
erkend. Il est deveuu si grcs, qu'on le
hieconnoit, hij is zoo vet neworden , dot
men hem niet sneer keno. 'On ne le me.
connoissolt pas avec cot habit, lzij was
niet onbekend met die Heeding; fig.'
ses parents , zijne bloedvrienden niet
neer wilier; kennen. Se —, v. r. zic,7e
zelven niet inter kennen, vergcien, ,t.at
men is geweest, zijnen ovden firtat I orgrten. L'on se tneconnoit souis_ut dans la
bot,nei fortune, in vootfpoed ke p t tress
zich zelven me; sneer, vergeet
men dikwijls, 'war men geweest is.
11econtent, c adj. misnoegd, envergenoegd,
te onvre4en. Mile s'en est allee mecoutente, zij is misnoegd henen gegaan. fi est
— do vow, hif -is% met u niet tevreden ;
S. pl. misnoegden, wedei/Oannigen,
enz. 11 y a beauconp de mdcontentr
dons cet kat, er zifn vole misnoegden
Zezen bat. Lis nlecontents s'asserublerent
de opflaneers, limiters vergaderden.
INR:contentement, m..nisneegen, ongenoegett,
verdriet, o. Vous avez donne bien
a vo„s parents, gtj hebt
verdriet atm,
VIVO ouders veroerzaakt. .11 est sorti de la
rnaison paternelle pour quelque mecontente.
meet, hij beeft het onderlijke huis,
gens eenig misnocgen , verlaten.
ik46contenter, v. a. onisnoegd, verdrieti
waken, ongenoegen gown. C q t cnfant
4
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mdcontente fort ses maltres, dit kind geeft
T eel on,genvegen aan zijne meesters. 11
inecontente tons ceux , qui OM affaire
lui, hij waakt alien, die met hem to
does hebben, misnoegd.
recreant, in. ongeloovege.
Dlecroire, v. a. niet gelocven; prov. I/ est
dangereux de croire et de —, het is gevaarlijk to gelooven en niet to gelooven.
Medallic, f. gedenkpenning, d'or,
gouden gedenkpenning. Medailles antiques,
modernes, Dude, uleuwe gedenkpenningen.
inanimee (sans legencie), gedenkpennine.
zonder omfchrift. 11 est savant en medailies, it sait bien les medailles , hij is
een goede kenner van gedenApenningen.
On a frappe, battu des medailles pour le
sacre du roi, men heeft gedenkpenningen
geflagen op de inivijding, krooning des
konis'gs. saucee, gedenkpenning, die
in het Roper is geflagen, en datersu
evertind of overzilverd. — fruste , verfietene medaille of gedenkpenning;
laatpenning: tn. 11 a tine pendue it son
chapelet, hij heeft eenen aflaatpenning
aan zijnen rozenkrans pehangen; t.
d'arch. vlak verheven road beeldwerk,
vaarop het hoefd van eenen beroemden
sp an; eenige beroeinde dead, words
afgebeeld, o.; prov. Toute — a son revers, alles heeft zijn good en zijn k ettad,
=lin voor en tegen. La — est renversee,
het geluk , de kans is verkeerd, het blad
is omgekeerd, de zaak is veranderd, het
gaat niet meer zoo , als to vorcn. Tourrons la—, laat ons de zaak van de andere
ziide befchossven ; fig. fain. C'est une.
het is een cud leelijk
vieille
greoveerder der flempels van
Midailleur,
gedenkpenningen.
m. kabinet van gedenkpenningen , o.
kenner, liefhebber van geInedailliste,
denkpenningen.
Medallion, groote gedenkpenning ; medaillon, dat men gemeenlijk om den hells
deaagt, met het afbeeldrel van iemand,
of iets anders, daarin o.
Medecin, geneesheer, ? arts. Appeler le
—, den geneesheer roepen. II est encore
entre les mains du —, hi., is nog ender de
handen van den arts. II est abandonné,
conclamne des medecins , hij is van de geseeshceren opgegeven; fig. gencesmiddel,
R . Le temps est le — de tomes les don.
'ears, de tijd is het geneesmiddel van,
geneest alle (marten; prov. Apres la snort
als het kalf verdronken is, dempt
men den put , wanneer eerie zaak bedor,een is, is het helpen to laat. treats
douce , .flechte, enweteeyle arts. —1 gueris-toi tai-m6me, arts ! genees, help I
zelven, gij, die eerier: andiron verbete•
zelvan, fcheentesaverbeter
ren
ker,, blijf bid uwe leestl
tledecu;e, f. artlenijkundi; geneeskttnde;
dier en —, in de. artfenifartfenij. Etu
Runde fluderent Il est profeiseur eu
hif is hoogleeraar 14 de geneeskunde.
artfenij innemen. Cette — a
Prendre
hien opera, deze artfenij, dit geneesmid*lel, die tnedecijn heeft good ge,verkt.
C'est use — cheval, comme pour un
chevaI, dat is cent to (lark 14:el-kende
esrtlenif ; prov. Argent compt4ut ports —,
a g reed geld ding: naauw.
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Medeciner, v. a. fans. artfenif, geneestniddelta geven, vaorfchrifven. Ili l'ont taut
medecine, qu'il en est snort, zij hebben
hem zoo vele geneesmiddelen gegeven,
(fat hij e s. aan geflorven is.
Medea , f. Pierre de
medefleen, m.
Medeole, f. t. dc bot. plant van het geflitch der aspergien.
Medihire adj. t. de bot. middelst, in het
midden fhiande. La nervure d'unc fenil•
le , de middelfie nand van een blade
Medial, e, aril, t. Lcttre mediale ,
letter, die flechts in het midden der
woorden genet words.
Median, m. mediaanpapier, o.
Median , e, adj. t. d'anat: Nerf middel.
zenuw „tees. Veine mediate, middelader, inediaanader aan den arm, 'Naarop men dikwijls, aderlaat.
Medianoche , m. middernachtmaal na vas•
tendag, o.
Mediante, f. t. de Ms. tniddeltoon, m. me.
diante, Yr.
Mediastin,
t. d'anat. middelvlies, middelkhot ,
M6diastine, adj. f. t. d'anat. Artere fiagader van het middelvlies; t. de bot.
Plante —, fleenplant.
Mediat, e, adj. middelbaar; middellifk.
Cause mediate, middcloorzaak. Les princes mediats, de middelbare yorstcn in
Duitschlande
Alediatement, adv. middellijk, middellifker
will
IVIediateur, trice, f. bemiddelaar,rcheidsMan, tniddelaar; bemiddelaarfler. — de
la pair , bemiddelaar, flichter des vredes.
Elle a ete — entre lui et moi, zif is bemiddelaaeller tusfchen hem en mij g-e.
weest. Jesus., Christ est le — entre Diets et
les hommes , yezus Christus is de midde.
Mar tusfchen God en de menfchen ; in
het kadrielfefpel , de koning enz., died
men van eenen anderen vraagt , ors zes
flekees to halm
Mediation, f. bemiddeling, tuerchenkomst,
tusfchenfpraak. On a accepte —, men
heeft zijne bemiddeling aangenomen; t.
de 'lit. mus. verdeeling van een pralnivers
in twee deelen, om van twee koren gezongen to warden.
Medicago, t. de bat. plant , die Haar de
fpurtie -(luzerne) gelijkt, en van zelve
op de velden gro-eit, vr.
Medical, e, adj. tot de geneeskunde behest.
retitle.
Medicament, m. geneesmiddel, o.
in prne externe, inwendig, uitwendig gen7es'..
tniddef;
'
t. de prat. de kruiden, be.
zoeken van den geneesheer of wondlsee.
ler, o.
Medicamentaire , adj. dat de geneesmidde..
len, hitnne toebereiding betreft, artfe.
nijklindik.
IVIedicamenter, v. a. geneesmiddelen geven,
artfentj ingeven. II a par' beaucoup ad
medeein, qui l'a medicamente, hij heeft
den arts, die hem geneesmiddelen , heeftgegeven, veel hetaaid. Il se/oft mor4 s'il
n'eftt ate bien medicaments, hij zonde geflorven zijn, zno hij niet good ware
behandeld geworden.
Medicamentenx ,_ se, adj. geneeskraehtig,
eene genezende kracht bezittende.
Medicastre,
p.
kwakzalver.
Wed/cation. f. t. tie med. uiteverkinie, ver.
an.
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andering, die de geneesmiddelen te weeg
brengen.
IVIedicinal, e, adj. genezend, heelend; dat
tot de artreny behoort. Potion medicinale , genezend drankje. Heures médicinales , tire 's tot het innetizen van geneestniddelen. Ces eaux sont medicinales , dit
water bezit eene genezende krackte Her,.
bes medicina/es, geneeskruiden.
Medicinier,
t. de bot. plant van het gellacht der wolfsmelk, Tr.
Mddietete , mediete, f. p. 11. drie in evenredigheid flaande getallen, o,
Medimne,
t: d'ant. zekere Criekfche
maat van drooge
yr.
Mediae, f. on medin,
zekere Egyptifche
taunt , van bijna twee fluiyers, yr.
Mediocre, adj. middelmatig, tamelijk. Un
cheval de — taille, een paard van middeltnatige geflalte. 11 a une fortune bien —,
izij heeft een zeer middelmatig, tamelijk
vermogen ; s. m. Cela est au dessous du
.dat is beneden het tniddelmatige„
gent niet boven het sniddelmatige.
Meiliocrement, adv. middelmatiglijk, tame.
'ilk, tusrclzen beide, 11 est — riche, hij
is tamelijk rifle. Cela n'est que
bien,
dat is flechts tamelijk noel.
Mediocritd, f. middelmatigheid; middel.
fland, en.; Middelmnat. La — de sa fortune , de middelmatigheid van zyn vertnogen. Gamier la — en toutes choses, in
alle dingen de tniddelmaat in acht nemen. Vivre dans une heureuse—, in eenen
gelukkigen widdelliand liven.
Medionner, v. a. t. d'arch. door vergelljking
berekenen.
Madire v. n. irr. kwaadrpreken, lasteren.
11 met/it de tout le' monde, hij fpreekt van
iedereen kwatrti. Elle aime mieux , qu'on
medisc un pen de sa vertu, que de sa
beaute, zij wil liever, dat men een 1V8inig lastere, nadeelig fpreke van hare
dengd, dan van hare fchoonheid.
WIddisance, f. kwaadfPrekendheid, yr. achterklcp , laster, m. La — rêgne dans cette
societe, de kwaadforekendhesel heerscht in
lilt gezel"chap. Elle est sujette a la —, zij
is aan het kwaadf:preken onderhevig, zij
fl)reekt gaarne kwaad. C'est une pure —,
het is een bloote achterklap.
tledisa.nt e, adj. kwaadlprekend. Une Iangue medisante, eene kwaadfprekessde tong;
s. kwaadflsreker, achterklajvcr. 11 ne
faut pas croire les medisants, men moat de
kwaadfprekers vies geleoven.
Meditatif, ve, adj. bepeinzend, belpiegelend, nadenkend. C'est
homme
het
is een diepdenkend, peinzend man; s.
Les spèclitatifs sont ordinairement . distraits ,
de nadenkers, bepeinzers, diIpdenkers
ziin gerneeniiik verflrnoid van gedachten.
Veclitation, f. orerdenking, diepe bepeinzing, befpieeeling, betraehting, yr.;
fill of fchietgebed, o. La — de la mort ,
cle overdenking, betrachting van den
dace'. Cette question est epineuse, elle
exige une longue deze vraag is netelig,
bedenkelijk, zij vereischt eerie Lange
bepeinzing. Una — d'une demi-heure,
een fill of fchietgebed, eene meditatie
van een half unr. Les meditations de
sainte The,ese, tie overdenkingen van de
heilige 'Therefla ; toefland van hem, die
betieinst, tn.
Mdcliter, v. a. —
op lets denken,
•
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peinzen, jets overdenken, overpeinzen,
une mechante action, op eene flechte
daad denken. Un plan longtemps tnedite,
een lang overdacht plan. — !a parole de
Dieu, Gods hoard bepeinzen, olerdenken.
11 a medite profondement cette matiere, hij
heeft deze zaak di,p door-, overdacht ;
v. n. It medico de reparer sa faute, hij
overtienkt, hij denkt daaroo, zijnen
misflag weder goed te waken. Je meditois
qui le choisitois pour maitre d'ecole, ik
overdacht, overlegde, wien ik tot fchooln2eesterkiezen zende. stir min question,
over eene vraag nadenken, peinzen; fill
voor zich zelven bidden, fchietgebedeu
doen. Les religieux oat des heures reglêes,
pour — en common, de kloosterbroeders ,
-monniken hebben bepaalde wren tot ge.
tneenfchappelijke fiille gebeden.
Mediterrane, e, adj! middellandsch. Les
pays mediLerranes, , de midden in het land
gelegene landen. La (mer) mediterrande*,
air middellan4rche zee.
Medium, middelweg ; midden , o.; voor-.
flag van vergelijk , vereffening; bewijsfitth. tegen eene fielling, o.; zekere plant,
y r.; t. de mus. (medion) middelfiem, yr.
Mèdoc, m. 'medok glinsterende keifieen;
wijn van Medoc.
Medonner, v. a. i. de jets. (malclonner) ver.
geven. Vous-avez mecionnd, gij hebt (de
kaarten) vergeven , verkeerd, te veel of
te weinig gegeven.
Medi/Haire, adj. mergachtig, tot het merg
behoorende. La substance — du cerveau ,
mergachtige zelffiandigheid van de
herfenen.
Aleduse, f. t. de myth. Meduza. Une tote
de —, een Meduzahoofd (hoof] met 'Zangen); t. d'hist. nat. zeekwal , lichtond
zeedier, o.
Mee, f. au mai, tn. werktuig, om den kalamijnfieen en de kool tot poeder te vertnengen, 0.
Meearel,
foort van krampyisch.
Mefaire , v. n. te kort doen, benadeelen,
kwaad, engelijk doen. C'etoit son dessein
de lui
het was zifn voornemen hem to
benadeelen. II ne faut ni ni medire,
men meet noch kwaad doen, noch kwaad
fpreken; t. de prat. On lui a fait defense
de — ni medire , men heeft hem verboden
noch met de dead, noch met woorden
to kort te doen.
Mdfait , in. fans. p. yr. misdrijf,
o. Il a et& puni pour ses a-Waits, hij-is
veer zijne misdaden gefiraft geworden.
Blefiance, f. mistrouwen, wantrouwen, o.
La — unit souvent, quand elle est portee
trop lain, het tnistrouwen benadeelt
fchaadt dikwijls, wanneer het to ver
gedreven geordt ; pron. La — est la mere
de la sarete, het wantrouwen is de moedee•
der zekertzeid.
Blefiant, e, adj. wantrouvig , argwanend,
tnistrouwend. Un homme een wantrouwig man.
se Mefier, V. r. Se de q. q., de qch.,
iemand, iets itantrouwen, verdenken,
kwaad vertnoeden van hebben, argwanen
enz. Il se mefie de son frere, hij wantrouwt zijnen broeder. Il faut se — de la
legerL're des Irommes, de la favour des
grands, men meet zich tegees de ligtzitz.
nigheid ,fer tnevichen veorzien, zich op
de guns: der greaten filet verlaten,
Y5
do.
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beste meisje van de wereld, dat er zifn
dezelve evantrouwen. Je me mefie, /ewe
kan. Le — est, que personae ne le saic,
cet homme est un fripon, qu'il dit du vial
het beste is, dat nietnand daarran weer.
de moi, ik argwaan, dat doze man een
J'allois oublicr le —, ik had haast het
fchurk is, dat hij kwaad van mij
beste vergeten. Ce qu'il y a de —, het
fpreekt. Souvent on se mefie dans les aubeste , dat er van is.
tres d'une bonne qualite , qui est réellement
en eux, men wantrouwt dikwifls in an- Meiunite, f. witte hiacint; mejoniet, zee
kere fieen, tn.
deren eene goede hoedanigheid , die zij
Neistre, zie lVlestre.
'inderdaad bezitten.
Inegabyze on megalobyze, m. t. d'ant. gefitee Mejan, m. Coibeille a —, mandje met afdeelingen.
done, gelubde pri ester van Diana td Efeze.
IVIègacephale, f. groothoofdig fchildvleuge- IVIejuger,, v. a. t. de chas. wordt van een
heft gezegd, eat den achterpoot bullet;
' lig infekt of kever.
het(poor van den voorpoot zet.
Msgachele, f. vliesylettgelig infekt, o.
hiegahéteriarque, m. overlie der Turkfche Niekkiemes, , tn. geregtzaal bij de Tao-ken, yr.
keize rs, die het bevel voert over de Mêlac,m. Etain de—on de chapeau,tin vanPeru.
Melados, in. pl. Albijnfche paarden, o.
vrefwacht.
vreernde
lif
e
Megalanthropogenesie , f. knnst von geestige IVIelaena, f. zie Melene.
kinderen to telen; verhandeling over IA/Wage, m. t.‘ de cart. fchikking der papiefen voor het lijmen, vr.
doze kunst.
AlegaicAiens, adj. t. d'ant. Jeux —, fpelen IV elaleuque, in. t. de bot. plant van het
gejlaeht der mitten, kajaputboom.
bij de feesten 'van Cybele.
W.Lalesies, f. p1. t. want. feesten, dte de Melampiruni, m. -ire, f. zie Clete de coq,
Bled de vache,
nude Romeinen, den twaalftlen Aril,
Melampode .. in. t. de but. zwart nieskruid,o.
vierden, ter eere der godin Cybele, o.
Alegalodontes, m. pl. Port van infekter; o. mclampyge, adj. Hercule —, Ilerkules met
zwarte en ruige billen.
Diêgalographie , f, t. de peint, anc. affohildep,Wanagogue, in. et adj. t. de in d. zwarte
nt
van groote
groo owerpen.
rne.
i
gal
afzettend middel, o.
foort
van
grootvleugeXegaropteres, in. pl.
Melauchlorose, f. t. de med. zwarte gal of
lige infelten, o.
geelzucht.
IVIegametre,, m. t. d'astr. werktuig , om den
affiand der hemelligchamen van elkander Melancolie, f. zwartgalligheid, zwarte
gal ; zwaarmoedigheid, droefgeestighcid.
to meters, en tie lengte op zee to bepalen, o.
Guerir q. q. de la —., ietnand van de
Alégarde, , f. • onachtzaamheid. Par —, adv.
zwarte gal genezen. Tomber clans une
uit onachtzaamheid, door onvoorzigtigg
rancle —, in eene groote zwaarmoedigheid
.
held. 11 "Pa fait par —, hij heeft het uit
vallen; fig. prov. Il n'engendra point de
onacietzaamheid, onverhoeds gedaan.
—, hi] laat zich door geene drecfgeestigIVIOgare, f. Pierre de —, zekere floors.
heid beheerfchen, hij is fieeds opgeruimd,
,Nlegarien, adj. in. (ris) berisper, bediller,
vrolijk van geest. Cent ans de — ne
kwaadJP-ekete.
pavent point de dettes, alle droefEeestigI'Vlegascope, m, vergrootglas van donkere
held brengt , eor geenen dui t voordeel aan,
ligchamen, o.
wat helpt Celle zwaarmoedigheid, daarAlegather,_megathere, m. feort van verffeendoor
wordt men niet geholpen.
de lulaard.
IVIegelle, f. geheime verzameling der voor- se Melancolier, v. pers. burl. zich aan
dfgeestigheid
overgeven.
roe
namen aan het Perzifche hof.
Flegere , f. t, de myth. .Thleger.4 , cone der Melancolique, adj. droefgeestig, .zwaarmoeQ.u'avez-vous? je vows
dig
,
me
lankoliek.
;fig.
boosaardig
will,
o.
n
driehelMefurie
trouve bien —, wat fchort u? ik rind u
t Meggier 5 V. a. geneesmiddelen op cenen
zee,. droefgeestig. 11 a Pair —, hij heejt
zi e ken t oepasfen.
een zwaarmoedig vitzigt.' lin temperaIVI4gie f. zeem bereiden, zeem touwen , o.
in.
Les
cinq
nigillats,
melt
—, een droefgeestig, enelankoliek
5
a
t,
megillot
INIegill'
temperamenr,geflel;s. Les reveries d'un—,
bif de 7oden de volgende vijf boeken van
de mijmeringenvaneenenzwaarmoedigene
het Dude testament: de Prediler, Let
lleoglied van Salerno, de Klaagliee'eren, Arelancoliquement, adv. op eene droefgeestige , zwetarmoedige Ii i iiZC , ZWilar1110,611..
.
Ruth en Esther.
Nous avons passe .quelques joups
!ilk.
1 Mégir, v.a.zeem touwen, zeemleer bereiden.
assez —, u'ij hebben eenige dagen vtif
l'ilágisSerie , f. zeemtouwerij; zeenttouiven,
droefgeestig
doorgebragt. Il vit fort —,
,
zecivicer
In.
hdl
in
0.; anen zeery
hij leidt een droej-ke.estig levers.
Megissier,, m. zeemtouwer, zeembereid r.
D/Llander on melandrm, m. 24-kere visch...
IVIehaigner, V. a. burl. verminken.
Melange, in. menging, vermenging, mengeNéliaigneur, m. verminkte.
' ling, vr., zamenmengfel, mengelwerk,
Mazanee.
zie
INI c ige,
mengelmoes, o. -- dc plusieurs vans, conIVIeiglQ, m&gle, f. wijngaardsfpade.
leurs, menging, vermenging van verfcheiie
Wreilleur, c, adj. beter. Ce pain cot —, dit
done
wijnen, kleuren. Melanges histor.....
Cette
plume
est
meilleure
brood is heter.
ques, gefchiedkundige inengelingen. Un
quo la mienne, die pen is beter, don de
— de tomes tortes de Bens, een mengelenijne. II out Le — pour lui, het ware
woes van alle foortcn van licden. Le
beret• voor bee.; gewetst. Vo;ci de — vin ,
fuurnaliste fait son — avec do machc-fer, de
1
de
—,
wijn.
je
n'ai
rien
bo
hier is botere
',verbatim , die de fmeltovens maakt,
ik heb Filets beters ,feei'ronken. F. cot' en
maakt zijn zamenmengfel met hamerflag.
— eta r , hij is in beteren tuefland. Le —,
Le
mule provient du — d'un cheval et d'une
Ma
femme
de,
het
beste.
la meilleure,
thle; de muilezel nowt voort nit de vet-Ott la meillenre des femmes, meine v t.guy
menging . (paring) van een paard met
is de beste dor yrouwen. C'est la meilcent ezeltv.
Kure fine, qui soit an monde, het is het.
Me-

MEL
IVIelanger,, v. a. mengen, vermengen, zamenmengen , ondcrecnmengen. Des couleurs
Bien melangees, good verrnevgde kleuren.
— {les drogues, dreogerifen ondereenmengen. Du vin melange, vermengde Nijn.
Melanie, f. t. d'hist. nat. plantdier, et.
Nélanite, f..melaniet zwarte granaatfleen,
gevonden wordende in de onsfireken van
Rome, ns.
Mélanograinme, f. t. d'hist. nat. zekere fleen
met infniidingen, kruisfirepen , tn.
MelanOse f. zie Melene.
Melanterie,, f. t. de min. zwarte fleen, die
vitrlool in zich bevat,
Melanthe, m. t. de bot. plant van het gefl"ticht der rieten, biezen, yr.
IVIelas, m. t. de chir. zwarte vlek op de
;mid, huidy lek, yr.; tijgerkat op lava, or.
Melas-ictere , tn. E. de mod. zie Melanchlorose.
Melanie, m. t. de med. zwart• of witachtig
hnidylekje, o.
Melasse, f. fuikerfiroop.
MelastOme,
firuik (gemeenlijk le grosseiner d'Amerique genoemd),
vrucht
den mond zeer zwart maakt.
Melchite, in. (lees melkite) die den Griekfchen godsdienst is toegedaan, en echter
geen Grieksels rpreekt.
11,161e, f. zie Nefle.
Meleagre, in. E. d'hist. nat. zekere Jiang, vr.
Melee, f. handgevecht,o. handgemeenjchap,
vechtpartif, yr.; fig. hevige twist , m. 11
a perdu son chapeau dans la —, hij heeft
zienen hocd in de vechtpartif verloren.
1l y eut une grande, sanglante — dans la
rue , er tivas een groat, bloedig handgevecht, eene fchet mutfeling in de flraat.
Voyant que la dispute s'echauffoit, je me
tirai de la —, teen ik zag, dat de twist,
het gerahil hevig word, ging ik nit het
gedrang, uit den firijd wag.
Nelene moelene ou meloena , m. t. tie med.
(getneenlijk maladie noire genoemd) zwarto braking, yr.; gele koorts, or.
Melequee, f. foort van mispel.
Aleler, v. a. mengen, vermengen, ondereentnengen enz. — les couleurs, de kleut en
mengen, — Ic vin, den wipe vermengen,
vervalfchen. vin avec l'eau, den
evijn` met water vermengen. — diverses
sores do fleuis dans un bouquet, verfchillende foorten van bloernen in eenen ruiker ondereen doen. q. q. dans one affaire, lemma in eene zaak inwikkelen.
Dieu a uncle la pe;ne au plaisir, God heel:
/Ijssel met vrengde vermengi. On a mole
ces papiers en ,sorte que, men beefs deze
papieren zoo ondereen gemenr, d, dat; fig.
Pagreable a futile, het aangename met
het nuttige vermengen , vermengen. Ce
juge role la douceur it la severite, deze
regter vereenigt, verbindt zachtheid met
firenghtid. — les cartes ou la fusee, de
(fausser) one serrure,
zaak verwarren.
een floe verdraaijen.
(battre) les cartes,
de kaarten door fchieten. Se —, r. zich
inmengen, zich inwikkelen. Se — dans la
foule, parmi les encemis, zich in den
hoop , ender de vijanden mengen. Les
troupes in soni melees. Pephe a la main, de
troepen zijn, met dem degen in de laist,
handgemeen geworden. Se — de etch.,
zich met jets bemoeifen, zich over less
bekommeren. Ne vow ifelez point de cette
affaire, beweci u niet mat deze zaak.
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se mtle toujours de ce qu'il n'enteud pas,
hij bemoeit zich eltifel met Bingen, die
hij niet verflaat. Ne vous nrilez pas de
ce qui me regarde, bekommer is niet over
jets , dat virj nangaat ; zich petken (s'accoupler). Ccs animaux se melenc, ddze
dieren paten met eikateder; Cet
homme se mile d'un inechant -metier, dezo
man drieft eon flecht handwerk ; t.
niarech. — un eon paard plagen.
zoo leiden, dat het niet nicerweet,
near evien het, hooren meet ; 'prov. 11 a
les dents melees, hij is zoo ,vol , dronkeel,
dat-hij de sanden niermeer van'elkantter ken &Ivo:gm
Melee',
zeevisch van east voet lank aen
Aeo dun als een winger.
melette, f. visch aan de geutikust vin
frika, m. La petite —, do leleine melette,
die in` azijn en tout ,vo'rdt ingelegd ;
foort van jprot , kleiner dan de sardine.
mdleze •6u larix, m: lorkenboom.
Melgorion ou -rois,
Fransch geld, o.
rdeliael;es, f. pl. t. de bor. tot het geflacht
trelia-behoorende planten.
Melianthe, in. t. de bot. ilfii4'esanfche plant,
pimpernel, yr.; honigbloem, yr. haniga
kruid, e.
Mëlibee , m. t..d'hist. nat. kleine- kapel, vr.;
purperi ogel,
f: on bled ' baku zorgzaad, for.,
gum,. o. foort van Indiaanfche gierst.
Meliceris, m. t. de chir. honiggezwel,
zwel vol van eon geel yacht, a.
Alelichryzon,
t. d'hist. nat. honigkleurige
tepees, no.
f. plant aan de Zuldzee.
1VIelicrat,m. honigwaterjoort van hydro'mel,o.
melide, fnot der ezels, o.
Nene, f. ou melis, m. t. de mar. malls zelldoek. — simple, ligt of bramzeilsdoek,o.
IVIdliene, f. aluinaarde.
Whet, m. foort van witte wijndruif, yr.
Mëlilite, zie Melitite.
lvielilot ou mirlirot, m. t. de bot. fleenklaver.
Melinet, zie Cerinthee.
Melinum, m. t. de peint. witte aarde van
het eiland Nelos , vr.
Meliorat , m. t. de com.zifde van Bo ys bide , vr.
Melioration , f. y et-bettering, zieAmelioration.
Meliorer, v, a. verbeteren.
IVIdlique, f. zekere grasachtige plant.
Melis , zie Melie.
Melismatique, adj. dat tot de aangenaarn•
heid van het gezarg bolsoort.
Melisse, f. on curoneile, melisfa, citroenkruid, bieenblad, iettarean- verfeheidene foorten zijn, o,
Melite, f. t. tie bor. kruisbleem met melisfenbladen.
Melitime,
Menthe, mellite , mellitite, f. honiglieen, m.
Mellancle, f. rood van eiitit, o.; jiiiker ian
oranjebloe fern ,
Mellet, m. Heine grijsachtige vijg in Gaskenie
Mellier, m. t. de bouch. derde maag van
herkaaiswende diet en , vr.
Mellifere, adj. t. de bot. Plante, Fleur
honigdragende, -gevende ,plant , bloem,
Mellificatiou, f. honigbereiaing der bijen.
e, adj. le Zuet ; Bat honig i;eeft.
f.
eigenfihap win ecnen
zachten en y locifenden 11111.
f. zeker infekt met vier vliczige
vlerken, itoniginug.
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Mellite, zie Melite; pl. t. d'hist. anc. honig
bereidende infekten, o.
Melliturgie, f. zie Mellification.
Melocacte on melon-chardon , tn. elmerikaanfche plant, zonder takken en bladeren, die eene vrucht draagt ter grootte
van eene maven, en van eenen zuurachtigen fmaak, yr.
Melochia,f. (lees melokia) ou le jambon,t.de bot.
foort van beetwortel , Egyptifcheplant ,m.
Melochie, f. la mauve des juifs, le corchore,
t. de bot. 9odenmaluwe.
Melochite, f. t. d'hist. nat. Armes:fiche freen, in.
Melodie, f. liefelijke opvolging van toonen , zoetluidendheid, melodie. Upe
donee —, eene zoete welluidendheid.
Melodieusement, adv. welluidend, op eene
welluidende wifze.
Melodieux, se, adj. welluidend, zoetivi.
dead. Sons —, welluidende toonen. Voix
meodieuse, welklinke,zde Elem.
1VIelodin ,
t. de bot. zekere firnik.
INIelodrame, m. tooneelfpel met zang en
groote vereooning, o.
It,,
t.d'hist.nat. o r t van meikever, vr.
IVIelolonthe, m. zie Hanneton.
Melomanie , f. zie Musomanie.
Ptielon, m. meloen.
d'eau, watermeloen;
, rondo pruikendoos, vr.
f IVIelonable , adj. verachtelijk.
lYlelongene, mayenne , aubergine, f. eimerikaanfche plant, dolappel, tn.
Melonnier,
melee, enverkooper.
111elonniere, f. meloenbed, o. meloenbak, tn.
IIelope,
foort van lipvisch.
Melocee, f. t. de mus. kunst , regel van de
fchikking der verfchillende toonen in de
zangkunst;op noun gefielde redevoering der omen.
Melopeponite, in. on melon pdtrifid, melon
du moat Carmel, t. d'hist. nat. meloenfieen.
Meloplacontion , t. de med. anc. foort van
(likartfenij, nit meloenen in avijn met
honig enz. gekookt , yr.
Melos, Terre tie —, foort van merge'
op het eiland Melos; t. de mus. anc. welklank ; heedanigheid, die een gezang,
een gefprek welluidend monk;, vr.
Melose, f. t. de chit. onderzoeken met e'en
tentifzer, f;)nderen, o.
Melote,f. ruig fchapenvel,o. fchapenvach t,vr.
Nelotrie, f. t. de bot. plant yan het geflacht
der kauwoerde.
Melte, f. nitgefirektheid van het gebied,
gezag eons regters, vr. difirikt , resfort ,o.
Melyre, m. t. d'hist. nat. melyris, van het
geflacht der infeleten.
Memarchure, f. t. de marech. mistred, 7n.
atnewikking van een paard, yr. Ce cheval est boiteux d'une dit paard hinkt
van eene ornzwikkitre, action mistred.
Membraces,"m. pl. ziellemipteres.
'
liembran , membron, m. derde looden deb.
fink op het dak, o.
Membrane, f. t. d'anat. et de bot. vlies,
dun, fljn velletje, e.
M.:mbraneux se, adj. t. d'anat. et de bot.
vliezig, vliesachti
g.
Ziembre, m. lid , o. Les bras, les jambes,
les mains sont des membres fort necessaires,
de armen , de beenen, de handen zijn
zeer nuttige leden. -11 est eitrepris (perclus) de tons ses membres, ne pent s'aider
ci'aucun de ses membres, hij is verlamd,
geraakt aan al zijne leder', hij kan geen
lid roeren. 11 sent de grandes douleurs
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dans tons les membres, hij gevoelt groote
[marten in alle leden. Le — viril ou de
l'homme (la verge), het mat:me/like lid.
— de mouton (eclange), fchapenbout ; fig.
Les membres d'une socitte, de leden van
een gezelfchap. honoraire, honorair
lid , lid van eer. Ce fief' etoit un — de
cette terre, die leen e as een deal van dit
geed. Les membres du conseil, tie leden
van den rand. — `(partie) d'une periode,
lid eener "periode ; t. de bias. D'azur
trois membres de griffon d'or,, in een Hamm,
veld drie gouden griffioenklaauwen; t.
de mar. algerneene benaming voor gedeelten tier inhouten van een fchip; t.d'arch,
voornaamfle de elen van een gebouw; t.
lid eener vergelijking, dat door het gelijkheidsteeken van het andere is afgefcheiden ; t. d'hist. nat. — marin zeker plantdier.
Membre , e, adj. t. de bl'as. met beenen,
pooten van eene andere kleur dan het
ligchaans is. D'or un aigle de
' sable,
membre de gueules, in een gouden veld
,een zwarte arend met rondo pooten.
Membretto,
pilaar, die eenen boog
draagt, boogpilaar.
Membriolet, m. klein lid, o.
Membru, e , adj. fain. dik , grof van leden,
gefpierd. Un homme bien een zeer
gefpierd man.
Membrure, t. de men. paneelraarn, a.
Les panneaux de cette menuiserie sont d'un
ponce, et les membrures de deux ponces,
de paneelen van dit fchrijnwerk zijn van
een duinr, en tie paneelramen van twee
duim dik; t. de com. houtmaat, yr.;
fchutbord, t. de mar. algemeene benaming voor het geheele inhout van een
fchip, al de fpateten en °players daarander begrepen, met vitzondering van
de deb,- en wegeringplanken. Bois de —,
bout, dot gefehikt is, om tot inhouten
van eon fchip to worden gebruikt.
Memo , pron. zelf, m. en o. zelve , vr.; p1.
zelve. Le —, de-, hetzelfde. C'est
moi ben het zelf. Lui hij zelf.
Nous- memes , wij zelven. Elles-ineines ,
zij zelve. Cela s'entend de soi
dat
verflaat zich van zelf: I parloit de
hij fprak van zich zelven. Si vous
lei
l'avez vu vous-mire, zoo gij zelf het
gezien hebt. C'est la bonte hij , zij
is tic goedheid zelve. C'est toujours le —
homene hij is altijd dezelfde man. Piesre et Cephas,
c'est le — apOtre, Petrus en
'
Cephas , dat is een en dezelfde aposeel.
Les memes raisons m'y engagent,-dezeiPe
redenen verbinden mij daartoe. Ils arriverent le — jour, a la — heure, zij kwasoon op denzelfden dag, op hetzelfde
tier. Donnez-nous du — vin, goof ons
van denzelfden wijn. Its sont du — pays,
de la — ville, zij zijn nit een en hetzelfde land, nit eene hiad. Ce sont des
enfants d'un pare, het zijn kindereto
yan eenen en denzelfden vader; adv.
zelfs. je vons dis
qu'il ne yiendra pas,
ik zee a zelfs, dat hij
zal komen.
Quand l'auroit fait , zelfs , oak wanneer hij het getivan had. Lors — que je
lni ens pane, zelfs nadat ik hem gefproken had. Les plus sages — 11C le coinprenDent pas, de wijsfien zelfs begrijpen het
niet. 11 lui a tout donne , ses habits,
hij heeft hem alles gegfeen, zelfs zijne
kleederen. A —, adv. in float , bckwaam
enz
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ens., met de werkwoorden etre, laisser,
mettre. Si je suis a — de vows obliger,
wanneer ik inflaat ben,om u te verpligten.
Vous C:tes a —, gij hebt vrijheid, om te
doen , zoo als gij wilt. Je l'ai mend dans
bibliotheque, et je l'ai laisse ik
heb hem in mijn boekvertrek gebragt ,
en hem er de vrijheid gelaten. Mettezmoi a — de vous rendre service, fiel mij in
de gelegeuheid , in fiaat, om u dienst te
berijzen. Boire a— la bouteille, h — le
seau (boire dans la), pop. nit de fiesch,
nit den emmer drinker:. De —, tout de
—, adv. even zoo, insgelijks , dergelijks ,
zoo, ook. De — que , gelijk Faites
de —, doe ook zoo, even zoo. Il en est
de , tout de — de cela, qne de toutes
les autres choses, het is hiermede insgelijks gelegen, gelijk met alle andere
zaken. Je l'ai pense de —, ik_ heb het
ook zoo gedacht. De — Live la jeunesse
aime le plaisir, — la vieillesse eecherchel
le repos, geljjk do fengd het vermaak
bemint, zoo zoekt de ouderdom de rust.
Memement, adv. even zoo, op dezeljde ,
gelijke 7tftjze.
Memento, m. (mot lat.) fam. gedenkteeken,
herinneringsteeken, o. J'ai 1131S un —
dans ma tabati ,ere, ik heb een herinneringsteeken in mijne tabaksdeos gele,e;d
voorbidding in de mis, yr. Le — des
morts, des vivants, de vaerbiddieg fin
de mis) voor de dooden voor de levenden. Recommandez-moi clans votre—, denk
aan ml, in ow gebed.
Mdmete, F. inus. zie Identite.
Memina,
javaanfche gazelle, yr.
Memnonites, in. pL fabelacktige vogels, nit
Memnons asfche geboren.
Dlemoire,
geheugen, aandenken, o. gedachteneis, herinnering, geheugenis,
morie, — grande, fiddle, groat, flerk
geheugen. —labile, foible, infidels, flecht,
zwak geheugen. Il a la — stare, hij heift
een fcherp geherven. Il u'a point de
hij heeft Been gehengen. Vous avez courte —, gij hebt een kart geheugen. Cela
m'est dchappe de —, dat is mij ontgaan ,
dat heb ik vergeten. De d'homme on
n'a vu rien de semblable , bij menrchen
geheugen heeft men niets dergelijks gezien. Remettez-lui cela en —, breng hem
dit in gedachtenis, herinner hem dit.
Se remettre en —, zich weder herinneren. Repasser (lett. dans sa zich iris
a
herinneren, aan iets terug denken. II ••
a — remplie, pleine de mille choses, 1:11
heeft het hoof! vol van duizenderleije
zaken. Il a hue — locale, hij heeft err:e
plaatfelijke herinnering, geheugenis. Jo
n'ai point de — de cela, ik herinner mij
dat J'en ai encore la — recente, het
is mij nog versch in het geheugen. Jo
conserverai la — de vos bienfaits, ik zal
awe weldaden in gedurige gedachteni,
houden. Je vous en rafraichirai la —, iie
zal het u weder in gedachtenis brengen,
herinneren. Rappellez un pen votre —5
rappellez en votre denkt een weinig
daaraan terug. N'avez-vous point — le
l'avoir vu? herinnert gij a niet, hem
gezien te hebben? 11 en sera — jamais,
men zal dit in eenwig aandenken behouden , men zal zich dit fleeds herinneren.
11 a fait des choses dignes de —, hij heeft
gedenkwaardige zaken gedaan. Feu le
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prince, de glorieuse wiflen de vorst,
roemwaardiger gedachtenis. A l'immortelle — de N., ter eeuwige gedachtenis vast
N. Feu votre pens, de pieuse wijlert
uw zalige vader. La — du juste serf
eternelle, het aandenken, de naam des
regtvaardlgen zal eeuwig blifven. II ne
fact pas dechirer (noircir) la 7 des morts,
men moet bet aandenken, den naam der
dooden
afgeflorvenen niet lasteren
fchenden. Sa — sera toujours en benediction, zijn aandenken zat altijd in zegett
blzfren. Purger, rehabiliter la — d'un
de:unt, het aandenken, den goeden flatuu
van eenen afgeflorvenen, wegens eene
aanklagt, regtvaardigen, hem her fiel.len, eenen afgeflorveneet zijnen eerlijkett
naam wedergeven.
Mbmoire, m. opfiel , o.; gedenkichrift , gedenkbrieffe, o.; hand- of memorieboekje,
o.; rekening, lijst, y r. Je
si
vcus ne m'en donnez un ik zal het
vergeten , zoo gij mij niet eon fchriftelijk opfiel, een gedenkbriefje daaraan
geeft. Dresser un
iets fchriftelijk
Faire tin — pour une affaire,
wog ens eene zaak een gedenkfchrift maAen. Ecrivez cela stir votre fchriff,
teeken dat aan in uw memorie-, zakek
bockfe. Le marchand deja envoye son
—, de koopman beefs mij reeds zifne
reening gezonden. Mettez cette depense
sur votre zet deze uitgaaf op uwer
rekening ; pl. gedenkwaareligheden, yr.;
levensloop; vereaal, vet -flag van lets, o.
II a laisse les memoires de sa vie, hij beeft
5;? gedenkwaardigheacn van zip': ,v,n,
zijnen levensloop nagelaten. Memoires
conternporains, gelijkajdig verhaal van
verfebeidene dingen. 11 a ecrit sur de
bons memoires, hij heeft goods flukken,
getlenkfchriften, enderrigtingen geharl,
on; naar to fthrifeen. Memoires secrets
sur la cour de, geheime berigten, gedenkfchriften van het hof van.
Memondar, 1/1. die in Perzie de vreemdess
ontvangt, en voor ken zorgt. bachi,
die veer de gezanten en anderen, iveike
de koning onthaait, zergt.
Memorable, adj. gedenkwaardig. tine action
-., eene gedenkwaardige zaak. II n'a
rien fait de —, hij heeft niets gedenk.
waardigs gedaan. 11 prononca ces paroles
memorables hi/ finale deze gedenkwaardtge woorden.
Memorab/ement, adv. p. u. op eene gedenkwaardige
t Mêmoratif, ye, adj. herinnerend; fam.
Soyez en —, s'il vous plait, denk er aan,
herinner het u, zoo het u behaagt. Je
n'en sins pas bien ik herinner het
mij niet regt; t. de pal. La cour n'est
pas memorarive de cet arr8t, het hof kat'
zich dit vonnis, dit befluit niet to bitenen brengen.
Memorial, e, adj. het eleven betreffende.
Arithmetique memoriale, rekenen nit het
hoefti. * Colonne memoriale, gedenkzuf ;
s. L'eucharistie est le — de la passion de
Jesus Ciirist, het heilige avondmaal (bij
de Roomschgezinden) is een gedenkteeken
van het lifden van 7ezus Christus.
Memorial, m. gedenlefchrift, gedenkfluk,
o. On a adress plu'ieurs memorieux au
pape, men beefs den pans verfrheidene
gedenkflukken toegezonden; pl. Les me.
wow
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n'y a Wm/ — de ?Ate, de man deugt ze.
moriani, delgedenkbeeken,registers,waarmin ells de vrouw. Le — est on goulFre
in, in Frankrijk, de open° brieven of
de biens, de huishouding kost veel.
patenten des konings gefchreven werden ;
t.de com.(brouillon) kladboek,memoriaal,o. Management, m, omziertidheid, voor-, omgedenkboekfchrifver.
zigtige behandeling, y r.; ontzag, 0.;
21emorialiste,
fiettarzaamheid, yr. 11 fact s'y eolith/ire
Nemorieux, adj. m. inus. die geheugen,heeft.
avec —, men meet deiar met oinzigtigheid
Nemphite,f.t.d'hist.nat. wondfleen der ouden,m.
to work gaan. Sa constitution deli nde
Alemphitique, adj. Pierie —,,Eg yptifche fleen.
op Madagaskar.
beaucoup de —, zijne ligchaamsgefleldMenac ,
Une
voix,
dreigend.
held
vereischt veel omzigtigheid, zorg.
Menacant, e, adj.
Dire la verité sans ancun —, de waarheid
mine menacante , eene dreigende flem,
zeggen zonder eenige behoedzaamheid ,
eon dreigend gelaat. User de terms meverrehooning. II le traita sans —, hij benacants , dreigende uitdrukkingen gepromenoit
sur
nous
des
regards
handelde
hem zonder ontzag. Le — des
bruiken. II
esprits est quelquefois difficile, de leiding
mcnacants, hij zag met dreigende blikken
der gemeederen is fointijds moeijelijk.
op ons neder, hij list zijn gezigt met
Il n'y a point de — dans sa maison, er is
dreigende blikken op ons gaan.
geene fpaarzaamheid in zijn heels.
Nenace, dreiging, bedreiging. 11 me fit
des menaces, it usa de menaces envers moi, Menager, v. a..Tharen; in acht nemen; vet•
hij gebruikte bedreigingen tegen mij.
fchoonen, ontzien; met omzigtigheid
behandelen of to werk gaan; wel leiden
je nieprise cette ik veracht doze beof buigen bezorgen, verfcizatren; a landreiging. Pensez-vows m'epouvanter avec,
brengen. Il ménage ce qu'il petit dans sa
par vos menaces ? denkt gij mij door uwe
bedreigingen dreigementen te verfchrikmaison, hij fpaart ice zijn heels, wat hij
'near kan. Willi ma tabatiere, ne la meken? vervaard te maken?
q. q.
nagez pas, dear is mijne tabaksdoos,
Mnacer, v. a. dreigen, bedreigen.
de la main, avec la canne ieverfchoon ze niet.
sa sante, sa reputation, zijne gezondheid, Z11. 11811 goeden
mand met het oog, met de hand, met
naam in acht nemen. Il ne menage perden rotting dreigen. 11 l'a menace, du
sonae, hij ontziet, verrchoont niemand.
bAton, hij heeft hem met den flok geses chevaux, ziine paardenverrchoonen,
dreigd; prov. Tel menace, qui a grand
tnenigeen
dreiet
,
en
vreest
zelf;
hen niet to veel 14ten does. 11 est d'une
peer,
Les
ennemis
humeur
fAcheuse, it fact le —, hij is van
(kwaad
voorrpellen.)
fig.
gene verdrietige inborst „ men meet hem
nous menacent d'une invasion , de vijanden
met onszigtigheid behan gelen, omzigtig.
bedreigen one met eenen e inval. Nous
lijk met hem to werk gaan, niet to veel
sommes menaces d'un long liver, wij worden
van hem verger:- sa voix chantant, zijmet eenen langen winter bedrelgd. Cc
ne flem lve/ buigen of leiden, dezelve
batiment menace ruine , dit gebouw dreigt
mein zijne magi hebben. 11 menagefr bicn
in to florten; t. poet. Ces montmes
tout, hij zal alles wel bezorgen. une
nacent le ciel, doze bergen verheffen zich
entrevue entre les parties interes*es, eene
dreigende ten kernel ; iron. fam. hoop
bijeenkomst tusfchen de belanghebbende
geven. 11 nous menace d'un grand rep: s,
perfenen
uitwerken, bezorgen.
une
hij geeft ons hoop op eenen grooten
pension It q. q , iemand eene jaarwedele
maaltijd. 11 y a longtemps, que volts me
verfchaffen. een escalier dans on batimenacez de venir diner chez moi, reeds
ment, eenen trapin eon gebouw aanbrenlang dreigt gij mif , geeft gij mij hoop,
gen. — cc terrain , eenen grond zoo geerrs bij mij het mid gagmaal to houden.
brulken, dat men er overal voordeel van
bedreiger. Le — et le menaNenaceur,
trekt. Se —, v. pr. zich ontzien, zich in
ce, de bedreiger en de bedreigde.
acht nemen, zich wachten. Il ne se• meMenade, zie Bacchante.
nage
point , hij ontziet zich niet. Se
Ajournement.
zie
Nenadure,
bien avec tout le monde, zich met lederMenage, huishouding, yr.; huisgezin ,
een geed verdragen, wel weten em re
o. Tonic, se mettre en —, eene huishougaan. Se — entre deux parties contraires,
ding hebben, beginnen. Ma femme enhet teach met de eene, noch met de ande-•
tend bien le —, mijne vrouw verflaat de
re partij bederven ; prov. Qui vent alter
huishouding, het huishouden coed. 11 vit
loin, ménage sa monture, vie nor
avec grand —, it vit de —, leeft zeer
rijden , verfchoone zijn beest, wie lets
fpaarzaam, huishoudelijk, burl. hij teert
lang wil bezitten, ontzie het, verfchoovan- zijn huisraad , dat hij allengskens
ne het, men moot het zoo aanleggen, dat
verkoopt. Il y a trois menages dans cette
men het lang kan uithouden.
maison, er levee drie huisgezinnen in
Menager,
ere, adj. buishoudelijk , huishoudat
is
boasC'est
du
pain
de
dit huffs.
dend, fpaarzaam, zuinig. C'est une
bakken brood. Mon frere a on gro g sur
femme mënagere, het ;is eene huishOudele bras, mijn brooder heeft eene flerke
lijke vrouw. Les jeunes gens ne sont guere
huishouding op den hats; fam. huisraad,
managers, de jonge lieden zijn zelden
fr. hoe! , inboedel, m. 11 tient een beau —,
fpaarzaam. 11 devient plus —, hij words
hij heeft eenen fchoonen inboedel. — de
udfler.
zuiniger; S. huishouder, iluisho
campagne, gereedfchap, tot den landbouw
Elle est bonne menagere, zit*, is eene
behoorende ; fain. Mettre one fille en —,
goede huishoudfler. Il est bon — du
een mehje in eene huishouding zetten,
temps, hij gear zeer fpaarzaam met den
hetzelve uithuwelithen. ,Vivre bon —
tijd om, hij gebruikt denzelven nuttig.
avec sa femme, wel met zijne
Qu'il snit meilleur — de sa sante, hij moest
hij
a
—
en
ville,
11
huishouden.'
zijne gezondheid meer in acht nemen. 11
houdt eene minnares in de flad, f:trange
est bon — en choses de fien, hij fpaart,
mis/elijke tee/and, handelwijze. Its
zif
'even
fiecht;
prov.
II
,waar niets to fparen is.
War marvels
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zal u dater hewn brengen. Je ne veux
Menagerie, f. diergaarde, menagerie.
plus me laisser — de la sorte, ik
Mênagogue, zie Emmenagogue.
mij
niet meer zeo late"; medenosners. 11 le
Ménagyrtes , in. pl. bedelpriesters van Cybemenoit de belles paroles, hij leidde hem
le, die maandelijks eene geldzameling
met fchoone, woorden om den twin, hij
vcor de amen deden.
vertroostte hem met fchoone woordene
borraasjes plant, waaraan de
Mcnais,
Cela mene a rien, dat geleidt tot filets,
ouden de genezing 1,an eenen flangenbeet
brengt geen voordeel aan. — les chevaux
toereven,
rc h
vr.
on
le carosse , de paarden of de koets
IVIenakanite , f. menak , zie Thane.
mennen, rijden. Ce cocher merle Bien,
Menant, e , adj. geleidend.
die kortfier rijdt good.
de front trois
Mandiant, m. e, f. bedelaar, bedelaarfier.
chevaux, met drie paarden naast elkan.!
Un panvre
eon aroa bedelaar.
der
rijden.
—
gieux
tin
cheval
au pre, eel:
bedelmonnik. Les capucins sent
paarcl velar de weide
mendiants, de kapucijners zijn bedelmonmermen,
brengen; fig. fam. on prov. .11 le mene
niken.
comme it vent, hij leidt hem, zoo alc hi/
Mendicite , f. bedelarij; bedelzak, bevel.flaed , en. 11 y a une ordonnance contre la
q. q. par le nez, iemand 411 der;
nous leiden, voor den gek houden, bee.
er is eene ordonnantie, een bevel
dotten, foppen. 11 se laisse
tegen de bedelarij. 11 fake supprimer la
par ce
vaurien, hi] laat zich door dozen deug—, men snoet de bedelarij afrchaffen,
nice foppen. L'ambition le niece, de eerep
verbieden. 11 est reduit a la —, hij is
tot den bedelgand, bedelrak gebragt.
gierigheid regeert, leidt hem.
donee-.
went no homme, behoedzaam met ee
Mendier, v. a. bedelen. — son pain, zijn
br,od bedelen. Aller mendiant de maison
mensch omgaan.
devil de la more de
cn maison, Valr kids tot linis zijn brood
over iernands dood den rouw dra.
q.
gen. — beau, grand bruit de qch., groat
bedelen ; fig. bidden, trorgelen. — de,
suffrages , • emmen aftroggelen, bidden.
leven over lets makes:. — de front ply.
sieurs affaires, vele zaken to gelijk drijmendie ?assistance de votre pore, hij
von. Cette femme mime une terrible vie k
fineekt om den bijliand van inven varier.
son marl, die vrotne maakt een grout,
— des lettres de recommendation, em brie•
veil van aanbevelingverzoeken, fmeeken;
vervaar!ifk levee tegen Karen man. Son
inter& le mene, zijn eigenbelangbefisurt
t. de prat. — one saisie , een beflag op
hem. — bien sa barque, zijne zaak good
lets zoeken te bewerken.
uinveren. Le jeu, la debauche, les femMendole, f. zie Cagarel.
t. d'arch. kruisko'ziff; 9 o. Les
Menean,
Ines mênent bien loin, het fpel, de losbanmeneaux d'une croisee, de kruiskozijnen
digheid, de vrativen leiden zeer ver,
in een kruisraam.
fierten in groote ellende. — grand bruit,
een grout gcraas makes]. Cette provision
MOnechme ,
wordt gezegd van twee individes van eene volkomene morele of de beurre nous menera jusqu'a la fin de
phylieke gelifkheid.
Phiver, wij zullen met diet; voorraad
Menee, f. heimelijke list of kunstgreep,
van boter den winter wel uitkomon.
kwade praktijk, y r. eanflag,
Cet homme 'Ilene grand train, daze man
J'ai
voert cones; grboten trein. C'est nn aveu&convert ses menees, ik bob zijne kunstgle, qui mene l'autre, de eene blinde leidt
grepan ontdekt. Les gens
employent
den anderen.
q. q. rudement, lament:
des moyens sourds et honteux, menjrchen
mew behandelen. Je vous mênerai comme
van kwade praktifk gebruiken heimeliji1 faut, ik zal to ter dege, braaf afroske en fchandelijke middelen; t. de yen.
fen. L'argent ne le mene pas, hij wordt
Suivre la — d'un ccrf, hat [poor van een
niet door het geld befluurd, het heeft
vlegtend hers volgen; t. d'horl. wag van
goon vat op hem, hij laat zich ale: be,.
eenen tend, m.; kerkboek in de Griekileken. Il faudra bien — les bras, pour
fche kerk , o.; t. de mane. ophaling der
enfoncer ces pilotis, men zal de , armese
wol van dock.
wakker moeten roeren, al zijne krachhlener, v. a. leiden, geleiden, voeren,
ten infpannen, om die paler in des
brengen , medenemen ; aanvoeren; madegrowl to heifen, veel moeite zal daarne men, out den tale leiden; mansion,
toe van nooden zijn. Vous avez mene le
drifven, rijden enz. 11 les a manes dans
branle,
la dense, gij zijt de aanvoerder
hij
heeft
hen
in
zijnen
tuin
son jardin,
de coutur.
geweest ;
boire, in het
geleid , gebragt. — on cheval par la bride,
naaijen niet Rif aanhoudene
een poard , bij den toom leiden. Ce
chemin mime au château, daze wog leidt, t lvenestrander, v. n. in de kreegen op de
viool fpeien.
gaat, brengt , loopt ?war het floc. Venez
zie Potage.
demain chez moi, et menez votre frere, Menestre,
kom morgen bij mij, en breng uwen t Mênestrel, m. muzijkant, die de gezangen der troubeedouren be/Iuurde; potfenbroeder merle. — une demoiselle par la
makes,.
main, eene fufer bij de hand leiden.
q. q. en prison, iemand near de gevangee Menêtrier, m. fpeelman. —de village, dorp.
nis voeren, brengen. Il mena tout son fpeelman ; prov. Il est comme les mend.
triers, qui ne trouvent point de pire maison,
monde avec lui, hij Ham al zijn y olk
quo la leur, on it n'a pire maison, que la
mode , met zich. — des gems de guerre au
sienne, het goat hem, gelijk de fpeelliecombat, krifgslieden tot den ftrijd aanden, die nergens minder gaarne zijn , die
voeren. — les ennemis battant, de vijonhet
nergens fiechter hebben, don te heir,
one
mauvaise
den al flaande vervolgen. —
wordt van canon fchuimlooper gezegd,
vie, eels flecht leven leiden, voeren.
die zelden te huis is.
le menage, de huishouding voeren, begeleider, leijonker, leidsman.
zorgeis, befluren. Voici mon carosse, it Meneur,
Voila le — de cette dame, dat is de leivows y menera, bier is mijne koets, zij
jen-
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jonker van deze mevrouw. II Taut tin
— commune, de abt en de monniken levers
cette q0teuse, deze inzamelaarfier van
van hunnegczamenlifke tafel goederen,in.
etalmoezen moet eenen gekider hebben.
komsten, hebben gemeenft. happelijke tafel.
—d'ours, beerenleider. Mauvais fleck- Mensole, f. t. d'arch. fluitfieen van eon gee
te rieder, voertnan; t. de cart. — de
we/f, m.
ciseaux, die de fpeelkaarten fnijdt.
Mensouge,
lcu,e en logen, yr. On l'acMeneuse , f. r, de cart. — de tables, die de
cuse de —, men 'befchuldigt
'
hem van eene
fpeelkaarten uitzuekt, en dezelve tot
leugen. Cette Imre est pleine de men•
een geheel fpel maakt; minnemoeder to
songes, deze brief is vol leugens.
Parijs, die eene min voor kinderen
officieux, noodleugen; fig. dwaling, yr.;
begooch, ling, vr, bedrog, o. Le mondeMbeneizaneg:f. t. d'arch. uitflek, o. of galerij
West qu'illusion et —, r n de we, s lel is
buiten een gebouw, door Blenius , aen
niets, dan leugen, begoocheling en beRomeinsch burger, uitgevenden.
drag ; prov. Tons songes soot mensonges,
Menianthe, ou trefle Wean, de marais ou aalle droon;en zijn bedrog.
quatique ,
t. de bot. koorts- of water- Mensonger, ere, adj. leugenachtig ; bedrie.
klaver,, yr.
gelijk. Histoire mensGngere, leugcnachti.1. Minn, m. woning, vr.; doelp , gehucht, o.
ge gefchiedenis. Longue mensongere, beMenilles, pl. t. de pap. papiermakers
driegelijke, letrgenachtige tong.
werktuig, handvatfel, om de papierlagen Mensongerement, adv. op eene leugenachtle
op to ligten , o.; t. de mar. handvat van
ge, bedriegelijke vijza.
eenen riem, kruk of pompflok op een Menstrual, zie IVIenstruel.
binnenvaartuig, o.
Menstruation, f. t. de chir. oplosfing door
Menin,
pagie, jong edelman bij den
het fcheivecht.
kroonprins, die met hem ordt opgeyoed. meri s true, m. t. de chir. feheivoi. ht, epicsMenine, f. jouge edelmans dechter, die met
fend fop, oplosfingsmiddel, o. L'ean
de kroonprinfe3 wordt opgevoed.
forte est le — do for, het fierk water it
Meninge , f. t. d'anat. herjenvliee, o.
het oplosfende vocht van het ijzer; pl.
Meningê, e, adj. t. d'anat. Artere meningee,
Les 'liens:rues, de maandflonden der vrone
ou,la meningee, de herfenflagader, yr.
wen, C.
Méningette, f. t. d'anat. dun herfeneiies , 'blenstruel, le, adj. t. de mid. tot de maande
(pie-mere) o.
flanden behoorende , maandelijksch. Les
Meningo-gastrique, adj. t. de med. Fiêvre
purgations wenstruelles, de maandelijkfche
galkoorts (fievre billieuse).
reiniging.
Bleningophy/ax, m. t de chir. herfenbercher- Menstrueux, se, adj. t. de chim. al to oplosmer, werktuig der wondheelers, dienenrend , al to y ea fchei y ocht hebbende.
de, om het nerfenvlies, bij het trepene- Mensuaire, adj. ivat maandelijks geieeurt,
ren, re befchutten.
voorvalt.
Menippee, adj. f. Satire —, fpot- of fchimp- Mensurabilite, f. tneetbaarheid.
'chrift , 'zeal Menippus, eon Cynisch Mensurabte, adj. t. tie geom. meetbaar.
wijsgeer, tegen de hoofelen der ligue in Mentagre,
t. de med. vurigheid, begin.
F, ankrijk, o.
monde aan de kin, en zich teitbredende
Inenisperme, m. t.de bot.foort van tulpenboome
over het aangezigt, yr.
Menispermoldes, f. pl. t. de bot. geflacht der Mental, e, adj. innerlijk (in gedachten).
planten, ivier zaad in ecnig opzigt geOraison mentale, innerlijk gebed, gebed
lijkt naar cone leesfende maan.
uit het hart. Restriction mentale ,
Illenisque, in. dat aan do eene zijde
zwijgende achterhouding, voorbehoudint
Yerheven , en aan de andere hol gellepen
in gernoede.
is, o.; t. Whist. one. dekplaat op beeld- Mentaletnent, adv. innerlijk, in gedachren.
zuilen , yr.
Les lois ne punissent pas les crimes commis
Blenisse, in. t. de bot. foort van varen—, de wetten fit-e'en niet de in gedachkruid, eene plant., o.
ten begane misdrijven.
Alenittes, f. p1. papiermakers woord.
lYlenterie, f. fain. leugen, logen, onwaa*.
Mewls,
t. d'hist. nat. halvemaanfleen.
heid. Je l'ai sttrpris en —, ik hob hem op
Menole, f. rend: plank met gaten en eenen
ecne leugen betrapt.
fleen, in eene boterkarn.
Menteur, m. euse, f. leugenaar, leuzenaare
IVienologe,
tnartelaars netamlifst , yr.
/ler. C'est un grand —, het is een greets
naawboek bij de Grieken, o.
leugenaar. C'est one petite inenteuse, zij
Menologue, m. y es handeling over de maandis eene kleine leugenaarflor; prov. 11
flonden , yr.
est — comme on arractieur de dents, hij
1Vienon, in. Levantfche geit, yr.
liegt als of het gedrukt ware; adj. len.
Aletiorrhagie, f. t. de med. flerke bloedvloeigenachtig, bedriegelijk. 11 est honnete
fing der vrouwen.
homme, ou son visage est biers hij is
Rienostasie, f. t.- de med. kolijk bij de
een eerlijk man, of zijn gezigt bedriegt
maandflonden der vrouwen, o.
Songes menteurs, bedriegelijke
zeer.
Menotte, f. fain. handje , o kinderhand,
droemen.
y r.; p1. handboeijen, paternosters.
Menthe , f. munt. poivree, pepermunt.
itoit furieux, on lui mit les menottes, hij
— frisee on crepue , on beaume frise , kruie
was woedend, men deed hem handboeijen
femunt.
aan; fig. Mettre des menottes a q. q., ie- Mention, f. melding, yr. gewag , o. Faire
mand de handen binders, er een itokje
— de qch., melding
meldin
g. van jets maken. II
voor fleken.
n'a point ete fait —
lui dans cette affaire,
tileusale, adj. f. Ligne—, middellijn in de hand.
er is bij deze zaak geene melding vats
cuss, f. tafel; pl. taf'elgoederea, o.
hem gemaakt.
abbatiale, inkomen eens abts, abtelijke Mentionner, v. a. r, de prat, gewag, moldiest
tafelgoederen. L'abbe et les rel i gieux font
tnaken, vermelden, aanrotren. Ce gui a
its
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pen, dribbelen. II pleut dru tt
het
rte mentionne plus haut, hetgeen, den
regent
digs.
Frapper
dru
et
—,
gezwinde
h
haven vermeld is, het ovengemelde.
flagen geven ; prov. Hacker-, coinme chair
Mentir, v. a. liege?), jokken. Ne le croyez
a patê.,, kart en klein Bakken.
pas, it ment, gelooft hem niet , hij liegt.
final; fig.
11 a menti en cela, daarin heeft hij ge- Menu, e, adj. dun, fijn ;
gering ; klein, Ce bAton est trop —, die
jokt , gelogen, de onwaarheid gezegd.
flok is to dun. 11 a lee bras menus, hi/
-- a Dieu, au saint esprit, God , den hetbeefs donne ai-men. - De recriture fort me!igen geese liegen ; prov. Bon sang ne
nut, zecr fife; fchrift. Pluie
fijne,
goed bleed kan niet liege?), die
pent
een edel gemoed heeft, laat het vreeg of flofregen. De e — bois, dun, klein nout,
rijshout. Poussiere menue, fijn fief,
laat blifken , men, merkt welhaast , waarplomb , menue dragde,
kleia
toe itmand genegen is, de appal valt
fuikergoed. Sa menue depense ne monte
niet ver van den flan). Faire — le proverpas a trois fibrins, zijne kleine uitgaaf
be, het fpreekWoord tot eenen leugenaar
belcopt geene drie gulden. • Menus frais,.
waken, tegen de algemeene verwaehting
kleine, geringe kosten. L'argent pour les
lets doorzetten, doen, ',tat men niet
menus plaisirs, geld , voor kleine uitfpanverwaeht had. II a beau —, qui vient de
fpeelgeld, fpeelpenningen, zakkin, die van ver komt, heeft good
geld. De menue monnoie, klein geld.
liegen, men kan hem niet ligt overtuiOn
a
mis
a la lessive trois paquets de
gees, dat hij liegt. On salt — sans parler,
linge, men her ftdrie pakken klein linmen kan liegen zonder fPreken.
nen in de lvasch gedaan. Le
people,
Mento-labial, m. t. d'anat. vierhoekige ki lnhet gemeene yolk, het gerneen. Un seryr.
fpier,
vice
de
—
rat,
points,
ten
geregt
1,411
klein
gellenton , m. kin, yr. 11 a le
vogelte. Mende mercerie, kleine krame.
gefpletene
fourchn, hij heeft erne
rij. Menus suffrages, toevaltige inkoms.
kin. Il a double — , deux mentous, hij
ten bij eats ambt. Menus grains, zomer.
heeft tone dubbele, gefliletene
uitfiekende
,zaarl.
gni avance, on .-->\ de
kin. On doit treage., quand on a de la Menuaille, f. Pam. ellerki Hein geld, ?nosfelgeld, klentergeld, o. II ra paye en me.
barb:: an , volwasfene menfchen moeten
nuailles, hij heeft him :net allerlei kleisz
'ifs, block zijn; dikte der onderlip
geld betaald ; uitfchot, greet van visch
r.;
t.
de
jard.
La
—
ie
y
erns paards,
(Pretin) o.; allerleije kleiniheden. Quo
Phi; de drie afhangende bloembladeren
voulez-vous faire de cette —? n eat wilt gif
van de lischbloem,. arias; fig. Lever,
met die onnutte kleinigheden doen?
pogchen
,
handhasouvenir le — a q. q.,
Menuet, m. menuet, een dans.
y en, door zijn gecag onderfiennen.
e, adj. t. de bot. dunbtaderig.
Mentonnet, m. t. de cont. kinflukje, foort
van houvast aan het lenemet van een Menufse , f. fchiethagel (cendree); t.
allerhande
wi tviech , (blanehailles) tn.
pa.
th
7210: , 0.
Mentonnicr, iCre, aclj. t. d'anat. dat tot de Menuiser, v. n. fchrijnwerken, fehrijnwer.
hers beroep doen.
kin behoort. Les artares mentonnieres, de
Menuiserie, f. Alirijnwerk o.
emend
flagaderen .
kin
Bien la —, hij verflaat het few:Paws???
Mentonniere, 1. kinband a on. 11 n'y a point
d'dtaiN,
goed ; rondo pruikendoos.
de — a Con masque, er rs gees kinband
klein tiniverk. La — des Jardine, traliern
can zijn masker ; horizontaal liggende
werk in tuinen.
plant vase en tender de opening van den
fmeltkroes in den I-Mel:oven ; kinblik in Menui*r, m. fchrifitiverker.
Menuisi&res, f. pl. bijen, die hare nesten
eon woenfchild, o.
ire Molls boomen mak.eni
leidsman, raadgever, raads.
Mentor,
11
anroit
besoin
(Pun
Menuite, f. kleinheid,geringheid.
man, onderwijzer.
hij swede eenen leidsman noodig heb- Menures , f. pl. geflacht der hoenderfoortee.
ben. 11 sera son — ,en voyage, hi/ zal Mon, zie Meurn,
Meotides, zie Pains.
zijn mentor, geleider op rein zijn.
Mentulagre, f. t. de med. ziekte van het Mephitique, adj. t. de ehim. dat fliklucht int
zich bevat. Air —, fliklucht.
teellid, krampachtige inkrimping der
oprigtingfpiercn, waardoer de magt tot Mephitis, mephite, f. t. de chim. fliklucht.
Mephitiser,
v. a. verpesten, met fchadelijke
r.veortteling verhinderd worth.
dampen befmetten.
'Mentule-marine, f. zecbloedzuiger, m.
verpestende eigenlchap,
kenkenlijst, y r. Il y aura dix Mephitisme ,
Wenn,
flikkende nitwafeming,
er
peraonnes a table, ,i1 faut dresser le
z3llen tien nzenrchen aan tafel zifi; , Mep/acer, zie Malplaeer.
r. de print. half vlak, 6.; ingemen moet de ken/can/4st klaar maken ; fig. Meplat,
bogene , boog. Le Bras de la jambe presents
ConeNer par le —, par, les menus, zeer
un
grand
et beau
de knit van het
naauwkettrig, fink voor fink rekenen;
been vertoont, flat - voor e
- en groot ere
fain. Se donuer du —, het zich regt lastig maker), je vous Pecrirai par le —, ik fchoon half vlak. Lorsqu'on peint one tete,
it faut faire , sentir les meplats, lvanneer
zal het u fink voor fink fchrijvan; t. de
men eel.) hoofd teekent, meet men de
bijout. kleine diamant ; t. de coin. Rehalf vfakken zigtbaar shaken; adj. sneer
gistre du —, alle waren, die konvooiregt
dik, dan \breed. Solive meplate, balk,
uitvoerregt
moeten betalen. Issue du
die dikker, dan breed is.
van waren, die Of kleinepartifen nit.
se
Meprendre, v. r. zich vergisfen . ; bedrie•
felts-liven;
fifes
Ecrire
geeoerd warden.
gen; zich vergrijpen\ ; mistasten. Je ne
adv. in kleine flukken. llachez cette
me suis pas Ineptl y an' jugement, clue, )'ai
hak dit vieesch in kleine flak•
viantle
fait de lui, ik heb rill j` niet vergist , be.
ken; fain. Marcher, trotter dru et
fchielijk loops, drawn met kleine flap.. droge4 in het oordeel dat ik over hem
Z
g"
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geveld heb. £renez garde de vous
goof baissd, het :if is verloopen, het water it
acht van niet min to tasten, dat gal *
gevallen. Un port de , eene zeehaven.
niet 1,er/rift's..
Un homme de —, een zeernan. Gens
Blepris, tn. verachting, verfmading, vr. 11
zeelieden. Un coup de —, ten korte
Pa* traite avec le dernier
hij heeft hem
zeeflorm. Un voyage de —, eene zeereis.
met de grooelle verachting behandeld.
Faire voyager par 5 ter zee reizen. Al11 a du — pour les chores, qu ne connott
sp zee gent:. Aller,
ler, monter stir
pas, hij veracht de dingen, die hij Wet
etre en — avec one flotte, met eerie vloot
kent, wearvan hij geene kennis heeft.
in zee gaan, zijn. Mettre un vaisseau en
11 ne metite pas votre—,
—, a la —, een fchip in zee latex, iaten
verdient rove
verfmading niet. 11 l'a fair par— de vows,
afloopen. Mettre en —, a la —, in zee
loopen, fleken, order zeil gaan. Deux
hij heeft het uit verachting tegen u
gedaan; adv. Je le feral au — de /ui, ik
mers se batten:, twee zeemn loopen tegen
elkander, twee golven komen teget; el.
tal het doen met ter zijde flelling van
kander op. Courir les mers, in zee em.
hem. En — du devoir, met ter zijde
flelling,met kleinachting van den pligt;p1.
zwerven , kruifen ; fig. fain. ou prov.
C'est un loup de —, hij is gelijk eels zee•
woorden, o. 'laden van verachting, die
hond, -hij is een fettle zeernan. C'est tut
verachting. reenter, y r. Je ne suis pas fair
homme, qui veut avaler la— et les poissons,
ik ben niet gemaakt,
pour soufTrxr von
het is ten onverzadelijk mensche C'est
ern ulve verachtelijke redenen to dulden ;
wie zich to
porter de l'eau a la —, dal is water ix
prov. Familiarity engendre
zee dragen, lets aan eene plaats brene
gemeen rnaakt, earliest zijn ontzag.
gets, ivaar hleraan reeds overvloed is.
Bleprisable, adj. veraclstelijk. Elle s'est
Vest une—, het is eene wijdloopige zaak,
rendue — per sa conduite, zij heeft zich
een wel
wrachtelijk gemaakt door haar gedrag.
een afgrond. Voguer en pleine
Il n'y a rien de plus —, clue cela, er is gevestigd geluk hebben, in ruimen voor•
boire, het is
C'est la —
flirts verachtelijker, den dat.
fpoed
ten eindeloos werke de eeuwigheid zoude
1YMprisablement, adv. op g ene vetachtelijke
daartnede getnoeid zijn. C'est une goutte
wijze, verachtelijk.
d'eau, jetee dans la —, dat evil zoo veel
iNleprisament , adv. verachtelijk.
alt islets zeggen, dot kan niets helpen,
Bleprisant, e, adj. verachtend. II It'd parts
het is vruchteloos. On Pa cherche par —
hij fprak hem op etnen verd'un ton
et par terre, men heeft hem overal geachtenden Soon aan.
zocht. Labourer lc rivaqe de la —, zich
misvatting mistastinl, (IwoNeprise,
vergeeffehe moeite geven; g arden Tat
ling, yr. abuis, a. Vela a etc fait par —,
veer
kostbare wijnen, dat men eveder
Je
ne
misvatting
gebeuld.
drat is flit
naar mate er is uitgenomen. La
ik heb
me suis pas apperfn de cette
d'airain , de koperen zee, het waschvat
doze dwaling niet gemerkt.
in
den
tempel
van Salerno.
Diepriser, v. a. verachten. Il ne faut pas —
les pauvres, men moot de armen niet Mera, m. t. de bor. boom op Madagaskar,
welks bladeren gel:Ikon near die van
verachten. 11 , est generalentent mtprise,
den olijfboom.
hij wordt algemeen verdcht. Je me memoi-mtnie
si
retois
capable
de
le
Meradine,
f. t, de coin. lifnwaad van .due
priserois
faire, ik zoude mij zelven verachten, .vergee, o.
Mérande, f. nansiddagmaal,
zoo ik in 'That ware, omidat to doen.
Mere, f. zie Marque.
Mequine, f. meid.
Mercadent,
m. p. m. p. u. verlo.opette ,te !rend
Dier,, f. zee. La — du cord, de noerdzee.
La — baitique, de oostzee. La — mediter- gegane kramer, koopman ; 'cringe kramer.
ranee, du Levant, de middellandfehe zee. Mercandier, m. die langs de deuren loops
met vleesch to keep.
irritee , courLa — glaciate, de ijszee.
roucee, orageuse , onfiuimige zee. La — Mercantile, adj. den koophandel toegedaan;
itoit cahnt. , grease, de zee was fill, ging tot den koophandel betrekkelijk, met.
hol. Le sein de la —, de boezem , dee kantieel. Le style —, de kooptnans
Varithmetique —, de koopmane rekenkunst.
diepte der Zee. Bras de la —, zeearm,
hoe- "'Esprit —, koopmenseeest. lac de proles.
zeeboezern (golfe). Haute, pleine
koopman zips.
ge, voile zee, resime fop,, ver van ekes- Sion
cover verwijderd. La — est bane a cette Mercantille, f. kramerij, koopmanfchap van
ate, de zee is laag op tieze fuss. La — geringe lvaarde.
est mop e, longue , courte, het water Mercantillement, aclv. naar koopmans wijze,
volgens gebruik van den koophandel.
ffaat, de zee word: fill, de zee is lang
(de golvene---eolgen elkander van vet en Mercantiste, m. zie Marchand.
Mercantoriste,
adj. zie Mercantile.
langzeam), de zee is kott (Ile golven
kramertje, die, op
.eoigen fchieiijk op elkander). La -- se Mercelot, mercerot i
de kermisfen, koopwaren van geringe
crease, de zee wordt hol. La — brine,
iraarde esitflalt, o.
de zee Brandt, fchiet ann. La — mugit,
de zee bruischt. La — motttonne, de zee Mercenaire, nt. et F. huurling , daglooner.
houleuse, zee met
Il ne faut pas retenir le salaire du —, men
krult em,
moet den daglooner zijn arbeidsloon niet
veel deitalag, doch zonder breking.
onthouden; adj. loonzoekend, dat em loon
ciapoccuse, kabbelig water. La te monte,
est
etale,
geOhiedt;
fig. baatzoekend, baatzuchtig.
zee
west,
vloeit
op.
La
—
de
de zee rijtt nods daalt. La .- va chercher Travail — , werk, dat em loon gefchiat.
Soldats, troupes mercenaires, huurfoldale vent, de zee loops tegen den wind in.
ten, .troepen. Cet homme a l'ame —, de.
La — va contre le vent, de wind loops om
ze man heeft eene baatzuchtige ziel, it
(watineer de wind protrelijk na eenen
eon baatZuchtie mensch. Un tOmoin
form verandert). La — croft, decro/t,
eon em leen gekochte getuige.
de zoo Jeep Ac - sr_ t iA .. rdu a
Mer.
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Mereenairement,adv.op eon* baatzuchtigewijzt
foetida), duivelsdrek; prov. Plus on re.
Blercenarite, f. baatzuchtigizeld.
hoe
meer
men
mue la —, plus elle pne,
Mercerie, f. kramerij; pl. allerhande kraden drek root:, hoe nicer hij flinkt.
niers waren. Rubans, fil, sole, aiguilles Merdeux, se, adj. drekkig, firoatachtig;
etc. sont de la" menue linten, garen,
prov. 11 sent son cas hij gevoelt, dat
zijde, naalden enz. behooren tot de kleihij fchuldig is, hij heeft geen goed ge.
ne kramerij. 11 ne vend , que de la —,
weten.
hij verkoopt niets, dan kramers waren. Mere, f. moeder. Devenir
moeder war11 apprend la —, hij leers de kramerij.
den. Une
de famine, eene huismoeder.
Le corps de la —, het kramers gild.
Grand' grootmoeder. Grand' — pater1112rci,
sans pl. genade, barmliartigheid;
belle, maternelle, ou du elite paternel, ma.
dank, m. Ils criárent — zij riepen om
ternel, grootmoeder van vaders, van
genade. J'implore votre
reoeders zijde. Belle —, Jchootsmoeder,
ik fineek om
:me genade. 11 ne vous fera aucune vous
fliefmoeder, tweeds moeder. — nourfice,
n'en dcvez point attendre de , gij moet
tninnetnoeder. La — abbesse, de moeder
B eene barmhartigheid van hem verwachabdis. — langue, accede:-, oorfpronkelijke
ten. L'ordre de la —, de ord. der barn:tool, waarvan al:dere talen afgeleid zijn.
hartigheid
Spanje. Cela vaut biers une
- patrie, rneederiand, land , dat eene
grande dat is wel grooten dank waar.
volkplanting geflicht heeft, en dezelve
dig ; adv. je me porte bleu, Dieu —, ik
befluurt. Notre — la salute egl; se, enze
vaar wel, Cod dank. — de ma vie, pop.
moeder de heilige kerk. La reine —, des
bij mijne ziel. A la — de, ter befchei.
konings moeder. La —, qui nourrit ses pa.
denheid van, aan de willekeur van, In
tits, de moeder (het wifjfe van dieren),
de magt van, aandegenade overgeven,op
die hare jongen voedt.- Mal, vapeur de
genade en ongenade. S'abandonner a la —
moederkwaal; fig. L'oisivete est Ia —
de q. q., zieh aan iemands willekeur overde tons les vices, de luiheid is de moeder
geren, overlaten. Une vine prise d'assaut
van alle ondeugden. La °thee a etc la —
e g t a la — du vainqueur, eene met fiorrn
des beaux arts, Criekenland is de wetter
i'ero y erde glad hangs . of van de befcheialler fchoone kunsten geweest ; t. d'anat.
denheid, is in de tnagt van den overLa dure — et pie —, de dikke en dunne
winnaar. Etre expose a la — des /lots,
herfenhuid. perle, groote parel.
aria de magt der golven blootgefleld zijn,
laine , de fijells, bette wol, rugwol van
aan de golven zijn prijs gegeven. Se
dieren; s as fabrijken de grootfie gee!
commettre a la —"de ses ennemis, zich op
koperen plant. -- gcutte, voorloop; t. de
genade en ongenade aan zi/ne vijanden
chin,. Eau —, bitter, zout, dik 'pater,
overgercn, aanvertrauwen.
dat niet meer kristal maakt, moederlaag;
Mercier, in. iere, f. kramer, winkelhoutipray. C'est lc ventre de ma je n'y reficr, winkelierfler. Petit kieine kratourne plus 2* daar kom ik zeker niet weer.
tiler ; marskramer (porte-balls); pra y. A
Il vent apprendre sa h faire sea enfants,
petit — petit puller, de tering naar de
het ei soil ivijzer zijn, dan de hen.
nering flellen. 11 tueroit un — pour un
Contes de ma— l'oie , oude wijvenpraatje
peigne, hij words ono cone kkinigheid Mereau, merk 2 loodje, dat iemand geafinfiends toornig.
geven word:, am ergens toogelaten to
Mercredi, m. Woensdag.
warden, o.# hetgeen, dat den hervorm.
1VIercure, m. t. de myth. Merkurius, de god
den in Frankrijk gegeven werd, die tot
tier welfprekendheid, der kooplieden ,
het avondmaal gaan wilden.
bode der goden ; t. d'astr. Merkurius, de Merelle,f. hinkbaan; melenfpel,o. drieffrik,m.
digtst bij de zon flaande planeet, yr. La Merelle, e, adj. t. de bias. tact figurete,
revolution de — autour du soleil, de omloop
gelijk in het molenfpel.
van Merkurius om de zon; t. de chim. Mérendt:Tes, f. pl. geflacht vats lelien.
kwik, kwikzilver, o.; t. de blas.purper. Merengie, f. zie Moerhingue.
kleur in een vorstenwapen, yr.; fig. Méretrice, f. kammosfel (gourgandine).
de oil fiantivaitigiteid des Merianelles, f. pi. fleenbloem.
Fixer le
gemoeds falcon.
Meridien, m. middagslijn yr. middags.
Mercuriale, f. (foirole) t. de bor. glas- of
kring, meridiaan, tn. 'Le premier — est
bingelkruid , o.; t. de jur. vergadering
celui , qui passe par la partie occidentals de
van het hoogjle geregtshof to Parifs, op
1'lle de Per, une des Canaries, de eerfie
den eerfien Woensdag na pafchen en St.
middagsliPs is die, welke goat door het
Marten, en bij die geregenheid gedoan
weseelijke gedeelte van het eiland Ferro,
everdende redevoering; fig. berisping, yr.
een der Kanarifche eilanden.
verwift , o. On lei fit 'une bonne —, men Meridien, ne, adj. tot den tnitidag behoo.
deed hem een good verwijt; pl. feesten,
rende; t. d'astr. La ligne ineridienne, on
ter eene van Merkurius, o.; prijscedel
la meridienne,
de'inidd
agslijn.
Tracer une
van granen.
ligne miridienne, eene middagslqn trekkena
Mercurialiser, v. a. verevijten, berispen.
Méridienne, f. middagrust, y r. mitidag.
Mercuriel, le , adj. van kwikzilver, dat
flaapje, o. Faire la —, een middagflaapic
kwik in zich bevat.
houden.
IVIercurification, f. t. de chim. eattrekken Meridional, e, adj. zuidelijk. Le pale
van kwik, o.
het zuideraspunt. L'Amerique meridiona.
Mercurifier, v. a. r.-cle china, kwik doen nitle, Zuid-eimerika. Les peuples meridiotrekken.
naux, de zusdelteke volken. Cadran
Merdaille, f. hoop lastige,floute kinderen,
zonnewijzer tegen het zuiden.
grut, o.
Blerier-blauc,ra.vegel,die de tnoerbezien vreet.
Merde, f. pop. drek, front, en. • &horn- Meringues., in. pl. marfepein vats eijeren,
me , de chien, menfchen-, hondendrek. —
eitroenen en ftsiker, met erne yrucht in
geelgreene
— du diable (assa
het midden.
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Merinos, m. merino, Spaawch ickao , of
van Spaansch.ras, o.; fioffien van dcrzelver
kriek vogelkers,
Merise,
kriekenboem.
Mkrisier,
Dderitant, e, adj. die vele verdiensten heeft.
vr. Un homme de
verdienste,
Merite, m.
een man van verdienste. Je connois
son —, ik ken zijne verdienste. Cette
action est (Pun grand — a mes yeux, deze
daad is in mijne oogen zeer verdiensteizjk, heeft eene groote verdienste. Vous
serez traites suivant vos nierites , gij zult
volgens elee- verdiensten beloond worden.
Les merites de la passion de Jesus Christ,
tie verdiensten van het lijden van .7 ezes
Christus. Le — de condignite, de verdienste, belooning, vergeld:ng ;year evenredigheid van de misdaad. L'ordre
tin —,.de orde van verdienste.
'Writer, v. a. verdienen. Vous meritez tine
grande punition , pour avoir Ore desobeissant, gij verdient eene groote firaf,
gij ongehoorzaam zijt geweest. 11 a
m6rite le prix , hij heeft den prifs vex.
Je n'ai pas merite ce traitemezat, ik
hen die behandelince niet verdiend. Cela
reerite reilexion, qu''on y songe, dat verdient overleg, dal meta er over,nadenke:
Ce sont les services de son frere, qui lui
oat rnérite cette charge , de diensten zijns
breeders hebben hem dit ambt verfchaft;
v. 0. Bien — de retat , de la patrie, zich
bij , in den fiaat, in zijn vaderland wee
verdienstelijk waken, hetzelve groote
diensten does.
Meritoire, adj. verdienstelijk. Une action
eene verdienstelijke lord. L'aumeme
est —, het aalmoezen geven is verdienstelijk. Pour rendre nos bonnes oeuvres
meritoires, om onze goede werken verdienstelijk to makes.
Meritoirement , adv. op eene verdienstelifke
wijze.
fehelvisch, tn. wijting , yr.;
?Aerials,
pop. pruikeqonken.
mettle of maarle, yr.
erle
,
m.
Bi
Le ordinaire, common, de gemeene of
zwarte merle; fig. C'est un fin —, het is
een ?ooze gast., vas , een flinrnae vogel;
prov. Si vous le fakes, je vous donnerai
blanc-, zoo gij dit does,, dan geef ik
un
ik weet vier ?vat, het is onmogelijk ,
dat gij dit doers bunt ; foort van lipvisch.
wijfje van eene merle , 0.
Merlesse ,
t. de bias. vogel zonder pooten
Nerlette,
oude hooldwapening.
en bek ,
Alerlin, t. de mar. marling, meerling,
yr. driedraadsch touw, o.; t.: d bouch.
flagters homer; f hekfenmeester.
orgeltje voor eene meerle,,o..
lYlerline,
1\;erliner, v. a. t. de mar. Inarlen, de lijken
use voile, een zeil
der zeilen warless.
met de rabanden astmaken.
m. t. de fort. bat-silvering tusfclzen
twee fchietgaten , vr.
Merluthe, (stokfiche) flokvisch,
(cabOlian) kabeljaauw; long.
rillerlus ,
t. _de bias. meerenin, fireen
Dierlusine ,
geese badkuipe
Peaty
en —, met het hoar of de
Mcrlut,
wol op iouwen gedroogde huid.
zekere visch.
l‘lerp ,
t. de chir. dijebreuk.
k;erocele,
IVierocte„ zekere verdiehte fleets , die men
&side, dat Thelk. uitzweette,
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Meroluv'e,
t. de med. lidbad, bad voer
flechts een lid, o.
Merope, f. t. d'astr. de donkerfle flar in het
zeveneeflernte.
Alerops,
t. d'hist. nat. bijenvreter; zeezwaltsw, vr.
Márou,
foort van zecbaars.
IA:terrain mairain , nresrein , wagenfchot
vathout, duigenhout , paneelhout, o.; t.
de ven.flang van de horens van een hers.
M6rule ,
t. de but. planten van het geflacht der paddefhelen, yr.
Merveille, f. wonder , vonderwerk , o. 11
regarde ccla confine hij ziet dit
als een wonderuerk aan. Ce n'cst pas
qu'il ait reussi, her is Been wonder, dat
het hem gelukt is. C'esr line — en beaute,
het is een wonder van fcheonheid. Les
sept merveilles do monde, de zeven wonderwerken der evereid. C'est tine —de
vous voir, het is een wonder is to zien.
Il fit des merveilles au siege de Troia, hij
deed wonderen hij de belegering van
'Iroje; t. poet. Une jeune een zeer
fchoon kind; foort van lekkere Zwitlerfche kook, Th. A —, adv. voortreffelijk,
wonder Moon, wonder wel, vitftekend.
hij teekent
Il point, chaste et danse a
zingt en danst uitflekend, wonder fchoon.
Cola va dat gaol wonder val. Il se
Porte a —, hij is zoo gezond als een
visch ; fans. Pas tant , que de —, niet
bijzonders, niet verwonderlijk, teitfie
ne l'aime pas
kend, niet zeer veel..
hij bemint lzaar niet bijtaut, que de
zonder veel. A-t-il beauconp d'esprit? pas
qtie de —, heeft hij veel verfiand?
niet bijzonder veal; prov. Promettre
monts et merveilles, gouden bergen beloven; t. d'hist. nat. Pomme de —, balfemappel ; naam van eenige bloemen.
l\lerveilieusement, adv. verwonderlijk, wit-et:nate, op eene uitflekende, vel wonderlijke wifze. Elle ,est — belle, zij is uttermate fchoon. 11 s'acquitte de son devoir
biers, 1rij vervult zijnen pligt op eene
uitflekende wijze, op het volmaaktfie.
Merveilleux, se, adj. wonderlijk, wonderbaar, buttengetneen. On tie vie jamais rien
de plus—, Then.zag-nooit jets wonderbaarhomine, gij
der ; -fans. Vous ites un
zijt een wenderlijk man. Voila sine chose Bien merveilleuse, eene zeer
wondertijke zaak. Voila du via —, dal*
is yo-ortreffelijko wijn.
Xterveilleux,. wonderbare, o. Le — dolt
ttre joint au yraisemblable, het wonderbare
meet met hetewaarfehijnlijke verbonden
zijn. Le do ses expressions, het wonderlijke in zijne uitdrukkingen; iron.
pronker, in. ingebeeld mensch, o.
t. de med. herkaauwing bly
iThrmcisine ,
fommige, vooral cede perfiznen yr.
Merycologie, f. t. d'anat. lerkandetling over
de herkaauwende beeveging der kinnebakken bij fOmmige perfonen.
Meryte , 1. t. de bot. plant van de twee en
twintigfle klasje der gewasfen.
Ekes, pron. pl. van mon, ma, mijne.
livress mijsze boeken.
zekere plant, foort van heidekruid.
Mesa,
Mesaclat ; ni. flechte koop.
Mesacheter, v. a. tc duur koopen, miskoopen.
Mesadvenance, f. mishagen, o.
Mes-advenant, e, adj. slat nice part voegt,
enyoegzaain.
iNes-
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IVIesair,
t. de man. halve, korte fprong
van een beneden paard.
Mesaise , 1. mal-wise, ostgemak, o. ongele.
genheid, ongefieldheid, Tr.
f. t. de med. geweldig opzwellen der beenen , o.
Mesalliance, f. inishuwing, mistrouwing ;
ongelijk huwelijk , o.
Mesallier, v. a. se —, v. r. mishuwen , bene-den, niet overeenkomstig zifnen fit:at
trouwen, een ongelijk huwelijk aangaan,
zich verflingcren. 11 refuse ce parti, pour
ne pas — son pupille, hi] float af, we!.
gert die partly, om zifnen pupil nict
beneden zijnen flaat te laten trouwen.
ii ne veut pas, que 'son fils se mesallie, hij
wil iliet , dat zijn zoon zich mishure ,
mistrouwe. Elle s'est mesalliee, zij heeft
zich verflingerd, is met iemand van eenen geringeren /Mat in het huwelijk
eretredeu ; fig. fain. Je n'aime pas —
conversation , ik ga niet gaarne met allerleije lieden em.
Nlesange, f. mess. La chasse de la — est en
automne, de meezenvangst- heeft in den
herfst plaats. bleue p impelmees. .- a
longue queue, flaartanees, langfiaart.
Pilesangere, f. groote mess.
IVI:!sangette, f. ineezenfirik, -knip ,
IVIesanis, m. Europeefche keraal, yr.
rvIesaraique, adj. Veines mesar.Sques, aderen,
die tot het darinfcheel behooren.
Atlesarriver, v. n. imp. kwalijk, fleeht flitvallen, inisgaan. II N'ous mesarrivera de
ce que vous avez fait, hetgeen, dat gij
gedaan heht, zal Hecht uitvallen, zal
kwalijk bekomen. S'il 'vous mesarrive , ne
vous en prenez, qu'a vous, indien het
kwalijk y our u uitvalt, zoo het is misgaat, reken de fichuld daarvan u zelven toe.
Delesaule , m. t. (Parch. anc. kleine plaats
tusfchen twee gebouwen , binnenplaats, yr.
IVIesavenir, v. n. imp. zie 1VIesarriver.
Mesaventure, f„ fain. ongeval, ongeluk , a.
Cela est arrive par one
etrangere, die is
gebeurd door *en zeldzaam, vs eeind ongeval.
engeltik, 0.
f Meschief,
Meschin,m. e,f. jonge jongen; Jong ineisfe,.o.
Deese, f. t. de mos. anc. de fcheree fnaar
van eene tier met vier fnaren.
Mêsellerie, mesallerie, meseldrie, f. zie Eld•
phantiasis.
Diesentere, m. t. d'anat. darmfcheel, darmfcheidfel , 0.
1VIesenterempliraxis, f. a. de med. verflopping
,van het darinfcheidfel.
Mesenterdsie, mesente_'ritis, mesenterite, f. t,
de med. ontfieking in het darmfcheel.
Dlesenterique, adj. tot het darinfcheel behoorende, zie MesaraIque; planters, waarvan de geflachtdeelen onbekend zijn
(plantes cryptogames).
IVI6sestime, f. minachting.
Aesestinier, v. a. minachten, verfinaden,
verachten, gering achten. On l'a toujours
mesestime, men heeft hem altoos mingeacht. Vous mesesumez ce cliamaat, gij
edit dozen diamant gering.
Blesgnie, zie Mesnie.
zeker ftruagewas, van het geMosier,
flacht der anonen, o.
Mesintelligence, f. wisverfland, e. oneenig.
held, yr. 11 y a de la — entr'eux, er is
een inisverfland under hen. Causer do la
oneenigheid veroorzakene
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Mesinterpreter, v. a. .kwalijk uitleggen.
Tdesire,
C. de med. ontfieking in de le.
vet 1w.
Meslouable, adj. zie Blitmable,
Mesme:risme zie Magnetisme,
Mesnie, mesgnie, f. t. de jar. de
van.een en hitzelfde Ionic.
Mesochondriaque, adj. t. d'anat. Fibres mesbchcindviaques, fpierachtige vezcls bij
longpifp, vr.
Mesothore, mesocore, m. t. d'hist. anc. ka.
'palm ees ter.
Mesocdlon., m. t.d'anat.gedeelte van het darns' rcheel.; dat elan den aarsdarsn vastzit,
Mesocrone
t. d'anat. zit Vertex.
Me. solTre , f. mishod, o.
Mesoffrir, v. n. onder de waartle, te weinig
bieden. Vous ne pouvez avoir cette maison
ce prix, vous en inesoiTrez coop , gij
kunt flit huis voor dezen prijs niet.
hen, gij biedt te
Mesoglosse, m. t. d'anat. zie Genioglosse.
TvLsolde, f. t. de nuns. anc, mefoide.
Mesoing, m. nalatigheid, luiheid, Tr.
r&solAbe, m, t. de math. end meetkundig
werktuig, inefolabium, o.
Mesologarithme, m. mefologarithmus.
Mesomerie, f.
d'anat. middeldeel , doe/
des ligchaams tusfchen tie dijen, 6.
Mesomphale, zie
Mésore ,
tusfchentijd tusfchen de regele
matiA e siren , tusfchen de area van den
godsdienst in de Griekfche kerk.
Mesorectum, m. t. d'anat. aarsendeldarw.
felled , a.
Mesothenar, m, t. d'anat. zie Antithenar.
Mésotype, f. t. d'hist. nat. fpitle, mode
dropfleen, Czeolithe en aiguilles)
Mesozeugme, m. 5. de gram. :dilating van
een word aan het einde eener /felling,
omdat het zich in het midden van dezeir
y e bevindt, yr.
Tylesquin, e, adj. vrekkig; arm.
hartig , arrazalig., armaedig, gering,
bekrompen. Ce garcon est extr6memen5
deze jongen is zeer karig. Elle
a la mine mesquine , zij heeft een armeedig, gering -uitzigt, zij ziet er
zeer armhartig nit. 11 a des .merkbles
bien mesquins, hij heeft zeer gering huis.
rand. Mcner one vie mesquine, ems; ar,
rioedig Leven leiden. Les ouvrages de ce
peintre sont mesquins, de werken van dezen fchilder zip; gering, zonder frnsak.
Mesquin, m. e, 1. vrek, karige. Theophraste a fait un tableau vivant des mesquins
la'Grece, 'Theophrastus beef; een levendig
fchilderij van do vrekken van Grieken.
land gemaakt.
Mesquinement, adv. kariglifk; a rmhartiglijk op eerie geringe, armzalige
Ii vie hij leeft armhartiglijk. 11 nous
donna a diner
hij gaf ons,kariglijk re
eten. II est aussi toujours
hij is
ook altijd arnsoediglijk gekleed.
Mesquinerie, f. karigheid, bekrompenheid,
vrekheid, armzaligheid. — parole
dans em avare, soit well donna, soit qu'jl
epargne, de karigheid vertoant zich bij
eenen gierigaard, zoo wee in het .geven
als in het fparen. 'Je n'ai jamais vu une
plus grande ik hub noel: eons grootere
vrekheid gezien.
Mesquis, m. met fuma*, in plaats van raw,
Nereid fchaapsieder, o.
Mesquite, 4merikaanfche hem, inkt boom,
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boodfchap, vr'. 11 est chargé
Iqessage,
d'un inauvais MI is met eene fleehte
boodfchap beast. 11 s'est bien acquitte de
son —, hij heel*: zich van zijne hood-'
fehap goed gekweten, dezelve wel volbragt. 11 faut que je fasse, it me fast faire
ik moot eene boodfehap doeti;
(title last der regering. On fit lecture
du — du roi, men las den last des kotangs voor.
DUssager, tn. ere, f. bode, bootlfehapper,
boodfchapfter. Je lui ai envoyé un ik
heb hem eenen' bode gezonden. Un —
pied, a cheval, een bode te voet , te paard,'
renbode. Le—de ville, bode, die nit eene
"lad naar eene andere plaats bra even,
pakjes enz. brengt. Vest un fidéle,
hij is een getrouw boodrchapper. Mercu.
re fat le .- des dieux, Merkurius was de
bode der goden. iris, niessagére de junon,
Iris, de boodfchapfler van ?lino ; t. poet.
L'aurore, la messagere du jour, du soleil,
het morgenrood, de boodfthaplier, voorbode des lags, der zon; fig. Les prodiges
te sont pas des messagers de la colere de
Diets, de lvonderen zijn geene voorboden
van Gods toorn; prov. 11 n'est point de
meilleur que soi-meme, evie iets goed
evil verrigt hebben , moot zelf gaan, zelf
is het bests kruid; vogel, zie Secretaire.
rilessagerie, 1. -amht van eenen bode, van
eene boodfchapjter, o. bodespost, on.; bodenhuis, o.; bodenwagentje -karresfe,
0. La — de Ce lieu est affermect, het bodenambt van doze plaats is vorpacht.
Alter a la naar het bodenhuis gaan.
It va par la —, hij rijdt met het bodenkarretfe, postkarretje.
Vessaline, f. t. de coon. Zgyptiseh
tint to Kalro enz. verkocht wordt, o.
t. de bot. Virgiblessamine ou raisiuier,
nifche plant, die eene foort van druif
tiraagt, zoo groot als cone kers, vr,
blesse, f. ibis, mist's. Alice a la —, naar
de mis gattn. Dire la —, de mis lezen.
Servit la —, de mis bedienen. — des
mons, zielmis. La -4. est dite, de tnis is
vit. Grand' 90 haute —, hooge mis. Pe
tite ou base mis. — de chasscur,
=is, die niet lane duurt ; prov. Cosine
— et long diner, kort gebed en een lange
maaltifd. Enfants de la — de minuit,
derlifke znipbroeders, die tor laat -in
den nacht zuipen. Il ne va ni it preche ni
hij heeft geemen godsdienst.
Blesseance, f. (lees meceance) onvoegzaamheld , onbetatnelijkhetd, onbehoorlijkbold; misliand, in. II y a de la — de
s'habiller de la sorte, hot is onyeerzaam,
zich zoo te kleeden.
Alessiant, e, adj. (mal-seant) onvoegzaam,
ettbehoorlijk, onbetamclijk. II est —
vocre frire de , het voegt uwen brooder
niet te.
foort van papier, misfel.
Wessel,
blesseoir, v. tact voegen, niet pasfe. n ;
misjiaan. Cet ajustemeut ne vous inessiesa
pas, daze kleeding , opfehlk zal .0 wel
voegen, niet misfiaan.
t Messer, zit Messire.
t Messerie, f. zie Cons-see.
t-Desservir ou endservis, zie Desservir.
* Messidor, m. de tiende maand van het
Franrche republikeinfehe foal, van den
ewhttienden 7unij tot den ntagentienden
Pail, yr.
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Messie, tn. mesfias, gezalfde. Jesus Christ
est le vrai yezus Citristus is de Iva, e
tneilias.
Messier, garde-champetre,
yeldwackter,
oogs-thoeder.
Messieurs, m. pl. van monsieur, mijne
iersesni.e
eertitel , diet; men in vroegere
r
tijden oats voorname perfonen gaf; t. de
jard. Jean ou poire de_ —, zekere
peer,
rnisfenlezer.
Alessotier,
Mestivage on mestive,
t. de jun jaarlijkfehe leitatting van graan, yr.
Mestrance , zie 1LIaistrance.
Mestre, ns. t. de mar. Arbre de —, groats
mast van eene galei. Autenue de —, ; a
van het gt oote zeil van eene galei.
Mestre de - camp , m. (colonel de cavalerie on
de dragon) overlie van een regernent ruiserif; f. deszelfs kompagnie, lijfkompagnie.
Mestre-6cole, m. geestelijke waardigheid
vr. oude titel van zekeren kerkelijken
beambte , tn.
Mestrie, f. kennis, wetenfchap.
Alesuage, in. woonhuis, landhuis, o.
t Mesuant, adv. in het toekomende.
AlesurabIe, adj. meetbaar, dat men meters
kan.
Mesurage, tneten, o.; tneetgeld, a. j'ai
vu le —, je Buis content du —, ik heb het
meten gezien, ik ben tevreden over, met
het meten. 11 vous faut payer le —, gij
onset het meetgeld betalen; londnieters
berigt , verflag, gemeenlijk met de ge,
maakte figttur van gemeten laud, o.
ilJesure, f. maat. flue de eel, d'avoine,
eene matie tout, haver. Faire bonne —,
goad mean. On le vend a —, men ver,
keopt het bij de maat. de longueur,
lengtemaat. Les anciennes, les nouvelles
mesures, de oude, de nieuwe tnaten.
Prendre la d'un
maat van eenen rok stamen. Prendte la — kin pied, de
maat van den voet semen. Le motivensepe
est la — du temps, de beweging is do
maat, uitmeting van den tip; fig. N'a.
voir qu'an poids et une eenerlei geivigt
en meat hebben, onpartijdig zijn, fain.
alles over eene kam fcheren; prov. De
la —, dont nous mesurons les autres, nous
serons mesure..s, met !lie maat, waarmede
wij meten , zal ons eveder gemeten
worden; flg. Dieu a tout fait avec poids,
'sombre et
God heeft alles wijsfelifA.•
af7ewogen en afgemeten. II fait tout avec
poids et hij does alles met overleg,
hi' iveegt alles nantswkeurig of; t.el'escr.
Entree en —, ttre en —, It la —, etre hors
de —, binnen het bereik trader, zijn,
buiten het bereik zijn, am eenen fleck
te kunnen aanbrengen; t. de mess. Battre
la —, de maat float,. Chanter, danser,
jotter de —, litiar de maat zingen, datefen, Ipelen. Vous Cortez de la —,, gardez
la —, gij komt uit de maat, houd de
maat ; t. poet. Ce vers est trop court d'ane s) Ilahe, la — n'y est pas, dit vers is
eene lettergreep to kort, bet heeft de
voettnaat niet. Ces vers n'Ont point de
ni tie repos, doze verzen hebben noch
lariat , noels rustpunt ; t. de math. /—
commune, gemeene matte; t..d'aritgke.0:.
d'un nombre, tn aat, faktoor van eon
getal.
d'tw
kubiektnaat; t. tie
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t. de pal. inishruik
geom.
tilinn angle, maat van eeneti I Mitug , misusage,
o.
zie
Abus.
maat
of
inhook. d'une surface plane,
hend van eene "'Mkt g ; fig. maatregel, Mesuser, v. is. (abuser) misbraiken. II a
mesure ou abuse de vos bienfaits, hif heeft
en.; matigheid. I1 a pris de fausses mesuewe weldaden misbruikt. N'allez pas —
res, hij heeft valfche tnaatregels gene.
de mon secret, tnaak gene kwaad gebraik
men. Je prendrai vies mesures la-dessits,
van mijn geheim.
ik zal mijne maatregeh daarnaar nemen.
'Ne point garder de — avec q. q., maat Mes-vendre, zie Alevendre.
Mesvoyer,
zie Mevoyer.
Hoch perk met ilmand houden, hen;
'slat verfchoonen. Etre hors de —, geheel 1VIetabase, f. t. de med. overgang van eta
teeken, van een geneesmiddel tot een
verlegen zijn , van'zijn flak of zip:. A
ander, vol„ ens de omfiandigheden en toeque, conj, naar mate, dat. On vow
vallen eener ziekte,
payera, a — que vous travaillerez, men zal
betalen, naar mate., dat gij werkt. Metableologie, metabolelogie, f. t. de med.
verhandeting over de bij eene ziekte
A — qu'on audie naar mate, dat men
voorvallende 1,eranderingen.
fludeert; t. de pal. Ii rev:sit son argent an
Mitabole,
f. t. de rhet. verzameling van
fur et a — de l'ouvrage , hij ontvangt zijn
verfcheidene gelijke beteekenis hebbende
geld, naar mate, evenredigheid van zip;
woorden.
work. Ontre —, sans —, adv. boven mate.
hif is bowie mate Mesadarpe , t. d'anat. vlakke hand , midIi a dt6 battu outre
hij
delhand, tnsfchen de voorhand en de
geilagen. I1 depense sans —, mitre
wingers, vr.
verkwist boven mate, zeer veel.
t. d'anat. middelhand.
Mesurer, v. a. meten, afmeten. une espa- Aletacarpien ,
(pier, vr.
ce, la distance d'un lieu a un autre , eene
ruimte, den affland van eene plaats tot Metacentre, t. de mar. drags van het fchip
vr.; punt, dat altijd boven het zwaar•
sene andere meten. l'aune, la toise,
repent meet geplaatst zijn, al: het fchip
k la ligne, au boisseau, met de el , met de
zijn nag en zeil wel zal dragon, o.
halve roede, met tie lifts, met het fchepsi meter; fig. — a la toise, meer op de Metachorese, f. (lees metakorese) t. de med.
vcrplaatfing der zicktejlof.
gedaante, dan op het innerlijke van iemand zien, fam. naar eine el meten, Metachronisme , tijdrekenkundige misflag,
wanneer men eerie gebeurtenis vroeger
met
den
passer
meten.
avec le compas ,
plaatst, dan zij zich heeft toegedragen ;
un champ avec le pas, avec des pas, eevroegere plaatfing in slim tijdrekenkun•
nen akker enz. naar fchreden, met voetde, yr.
flappen afmeten. — des, avec les yeux la
hauteur d'une tour, de hoogte van eenen Métacisme, n2. t. de gram. gebrekkige nit•
ficraak der letter m, yr.
toren met de oogen meten ; t. de chas. Le
serf mesure la foret, het hert doorloopt Metacondyle, m. voorfle lid der vingeter,
der teenen, waarop de nagel zit, o.
/set bosch, loopt van het acne einde van
het bosch naar het andere ; fig. — sa Metagraboliser, v. n. flecht rijmen, dicliten.
metaalvereeniging, vr. Le si..
depense a son revenu zifne uitgave, vet.- Metall,
milor est un , her fpinsbek is erne me.
tering naar zijn inkomen afmeten, de
taalvermenging (to weten fait koper en
tering naar de nering zetten. — son
tin).
epee avec q. q., tegen ietnand van leer
Metairie, boerderij, landhoeve, yr. land.*
trekken, met hem vechten. Je veux
huis,
a. Aftermer mane eene landhoeve
nies forces contra les vOtres, ik wil mijne
rerpachten. Il a plusieurs metairies, hi/
krachten tegen de awe beproeven. sea
heeft verfeheidene.boerderijen.
actions, zijne daden afmeten. Prenez
m. pl. metaux, metaal, o. -hereof.
bien garde a ce que vous direr, mesurez
wel
Men vos discours, vos paroles, 'geef
y r. — fusible, ductile, fmeltbaar , burg.
zaam, fmedig, rekbaar metaal. La te.
aeht op hetgeen, dat gij wilt zeggen,
smite, Popacite des metaux, de rankle.
meet awe reden, awe woorden wel af,
vendheid, vasthoudendheid, zamenhan g,
handel en fpreek met wijsheid en omzigfire.
de
ondoorfehijnendheid der meta-len. Lea
het
tigheid, wees behoedzaam in
demi-metaux, de halftnetalen. — ole fonte,
ken. Il s'est mesure avec lui, hij heeft
gegoten metaal. — carbonate , koolzuur
zijne krachten, zijne flerkte, zijne
metaal.
bekwaamheid tegen hem beproefd, met
hem gekampt. — les autres a son aune , Mitalent, tn. gebrek men bekwaamhcid, a.
aederen naar zich zelven beoordeelen, Metilepse, f. t. de rhet. metalepfis, ;guar,
waardoor men het voerafgaande vow het
gelijk de waard is, zoo vertronwr hi;
gevolg neemt, of zoo ongekeerd.
zijue gastric. — de son credit, ziJn gee
f. t. de chins. eigenichap van ten
zag mishruiken. — son verre , zich vol
metaal; volkomene metaalftaat,
zuipen. ]'argent boisseau, zeer rijk
Metallique,
adj. bergfloifelijk tot metaal
zijn; prow. A brebis tondue Diets unsure
behoorende. C'est un corps —, het is eels
le vent, God leg: ons niet meer op, dace
bergliorelijk ligchaam. Science —,
wit* dragon kunnen. Des expressions,
tsingkande.
paroles pen inesurees, ongepaste aitdruk•
Mitallisation,
f. wandering in enetetal,
kingen, bewoordingett. 11 est ail =sure
formerly van metaal iv din fehoot
dans toutes ses actions , hij is zeer voorder aarde.
zigtig, behoedzatm in al zijne daden.
Tant it paroit sage et mesure dans ks plus Mitalliser, v. a. t. tie chins. inotaliferet
tat vistas? *token. On a cru pouvoir
hoe
wife
en
voorzigtig
yerBrands perirs,
la chaux , men heeft geloafd, kalk in mt.
ichijnt hij in de grootfie gevaren.
taal to kunnen yeranderen.
Alesureur, in. meter. Lea jures tneaskreurs de
Mt
tallographio, f. befchrijvs'arg vex, yer,
pains, de charibons, de gezwerene koren-,
ham:cling over do In:talon.
kolenMeterte
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+^tailurgle, f. kennis
der metalen, •kunit , I M6taphraste, in. letterlifke vertalerfeopor,

zetter.
om de metalen te b ewerken' en ze tot
ondefcheien
r
d gebruik gefChikt to maken, Metaphysicien, in. bol,ennatuurkandige.
bletallurgique, adj. tot de kennis der metal- Metaph y sique, f. enetaph.lica, ,bovennatuure
a hien de la — dans ret ouvrilurgie beheorende,
Diletallurgiste, tn. die zich met de metallnre i ge, er is veel bovennatuurkunde ,in dit
gie bezig houdt, metaalkundige, -kenwork. Chaque science
iedere wetenfeliap heel) hare grondleer; adj. 'bog.
ner ; rvetaalbewerker.
, metaphelisch.
IFIetamorphistes in. pl. ketters , die leerden ,
ve .enatnni
Principe
mataphysiques, bovennatuvrliflee gronde
dat het ligchaam van 7ezus Christas, bij
fiellingen. Ce
zifne hemelvaart , in Gad herfchapen is.
dit la, (1st Lien,
vat hij dear zegt, is zeer enctaphylisch,
Metamorphose, f. t. de myth, gedaanteverwisfeling , verandering van gefialte, varyInceifelifk cue te verfican,
gellaante, herfehepping. La — de Dlpir Metiph y siquement, adv. op eene bovens- a.
Cela est — certain, (1,70
ne ,en laurier, de herfchepping van Daph etuurlifke
is bovennatuurkundiglijk, op eene meta,
see in eenen laurierboom. La plupart des
metamorphoses cachent des sens allegori— pliy/ifehe wifze iwaar.
slues, in de meeste gedaanteverandev-ingen IlUtaphysiquer,,
n, bovennatuarkundigkik,
zeer diepzinnig behandelen. A force de
ligt een verbleeinde zin. La
d'Ovide
ne s'enterd plus lui-méme, door het
dt metainorphofies van Ovidius; t.
nat. Les metamorphoses des chenilles, des
onderwerp zoo diepzinnig to behandelen,
T ergaat hij zich zelven tact moor,
vers a soie degedaanteverivisfeliwn
t. de gram. veraudering in
der rupfan, der zifelewormen ; fig. bui- Metaplasme,
tengetncene verandering in fortaia, zeeen woora', door bifvoeging, afloting of
vet angler ing eener letter or lettergreep.,vr,
den. Do simple soldat 11 est devenu gthte..
rat, voila une geande
hij is van g,Theen Metaporop‘ase, f. t. de med, verandering
in de zweetgaten.
foldaat generaal, veldoverfle p,eworden ,
dat is cone groote verandering. 11 est kletaposcopie , f. foort van gelaatkunde,
devenu doux et modere, l'amour a Produit
uitvorfching van eene gemoedsverande.
' log eat de verandering van het gezigt
hij is zaohtmoedig en
'tette heurcuse
(moicastase).
gematigd geworden, de Heide heeft dere
gelukkige verwisfeling to weeg gebragt. INI±taptOme , m4taptose ou metastase , f. t. de
lletamorphoser, v. a. her feheppen, van ieeziekteveranderivg, verandering van
daanie, van geyalte veranderen. iNareene ziekte in eerie andere.
.
rise fat metamorphose en la lieut , qui iVatarry , f. t. de sal, sverkfter, die het ge'.
korrelde zeal met „zeta water bevocip•
Forte son nom Nei reiefies eeerd in eene
bloem veranderd, die zijnen naam draagt;
tigt.
gig. tie —, v. r. zich veranderen, tens Metastase, f. zie MetaptOme.
Aletastatique,
adj. t. de med. Crise
andere gedaante, gefialte aannemen.
wan
Cet homme se metamorphose en tomes soreene verplaatfing der ziekteflof ontfiane
ziekteverandering of beflisfingspunt.
tes de figures, deze man neemt allerleije
gefialten, aa n , fpeelt alle y leije roilen, Metasynerise, f. t. de med. verandering der
verandert zijn gedrag bij iedere galezweetgaten in het ligchaan; (metap propoiése).
genheid.
t. d'anat. Middengedoelte des Metasyneritique, adj. dat do verandering in
D'etapede,
de zweetgaten bewIrkt.
voets, 0,
Vlètaphore , f. t, de rhet. oneigenlijke,Ter- Métatarse,
t. d'anat. middenvoet, tusfehen
bloe;seele , overdragteWke fpreekwifze ,
het gewricht en de teeven.
gelifkevisfpreuk. C'est par
, qua la Metatarsien, adj. t. d'anat. tot den midden.
rammaite est appelee la clef des scienoes,'
voet behoorende.
de fpraakkzenstwordt verbloemder wijze Métateurs, in. pl. t. d'hist. Rota. iegerafilem
de fleutci der eweeenfchappen genoemd.
kers, hetwelk de centurions deden.
Le Seigneur est mon boarder, est tine
Metath&se, f. t: de gram. verplaatfing van
is eene overde Heer is iniiee
eene letter. C'est par —, qu on dit betlan
eiragtelijke vitdrukking.
pour brelan , eprevier pour epervier, door
TIletaphorique, adj, overd; agtelifk, oneken-1 verplaatfing van tent letter zegt men
lifk, leenfpretekig yerbioemd. Cela doitberlan rcer brelan, Oprevier liner cpervier;
s'entendre dans un sees —, dot meet men
t. de med. verplaatfing der ziektefiof op
sn eenen .oneigenlifken, zin verflaan.,
eel; ander gedeelte des ligchaams, svaar
homme
en
eolere
,
c'est
deZelve mintier nadeel kan veroorzaken.
(hand -dit d'un ,
un lion, lion est prix dans un sees —, van. Metayer, m. ere , f. pachter , pachtfier,
lacer- amen, van een toornig Inensch zegt,
lluarder, huterfier toner lavahoeve.
kij is een ieenw., dart wordt leeuw iv . Mete, f. t. de jur. grenspaai greys.
eenen leenfpreukigem, overdragteliiken Metedores, m. pl. t. de com. waaghalzen,
die te radix, bij de aavkomst eener
din genotefen.
T loot eat ladle enz., den fleeikhandel ,betletaphoriquement, adv. op cene oneigeNijke,
leenfprenkige, overdragtelifhe, V 114104171 .•
geinstigen.
Dane la lumie.re de Iesprit,lei Meteil,
wasteluip, half tarwe en,half
fee
mot lumiere est
in de sitiiriokking; rogge, o. Passe —, twee deelen tarwe en
licit: des verlands , is het ,voord • licht
ecn deal rogge.
op eene leenfpretekige , verkloenedv .wijze
m, fielikappel, foort van doorseappel.
Aletempsycose, f. zielsverhuizing., Pythagore
1,1;1 tealpnesie ., f., leuerlifkit verealinree evera soutena l'opinion de la —, Pythagoras
zetting. Cc West. pas une, tradttetton Blare,
heeft de zielsverhuizing beweerd.
hot 'is geerte
c'est une
MOW Atitetnps)cosiste. s, m,
aanhanger.c van are
letter/2'1.C*, vertaliv.'
leer lot ziefsverhaizing.
ad-
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Aletelbptose f. zonseffening ,-gekilmaking
van den zonnehop, door teitlating wall
den fchrikkeidag in honderd vier en dertig jaren.
Dieteore, luchtverfchijnfel, o. verheveling in de lucht, , vr. Le tonnerre, les
eclairs,, la 011ie etc. sent des méteorcs, de
dander,' blikfeta, regen cnt. zijn lucheverfchifttlels. L'aurove horeqle est un —
lumineux, het nootderlicht is een
tedeltichty_erfieleij.efel.
tie hot. Plante , fleur
iveerpla.nt, eblociV ,Naterop ecn Itechtverrchijnfel
invloed
heeft,
.
t. de med.. eepzweiling -van
den esdeebuik in rotkoortfen, trommelzuchte. (tyrnpanite) yr.; „ bij de dieren
victor het .vreten van groene, /aver, vr.
llikteorographe, zie Meteoroflogue.
t. d'hist. nat. lucht-, weerPileteorolitite,
- 'leen.
f. t. de phys. kennis der
luclitverfehijnfels , weerieunde.
BUtaorplvgique , adj. weerkunilig,, dat do
ItechtverJehiinfels betreft. Observations
niWiorologigues weerkundige opmerkinthertnometre, l'hygen. 'Le harometre ,
' gromêtre-sont do instruments mëteoriques ,
de barometer , ehertnometer,, hygt otneter
Cvachtmeter) zijn eveerkundige everktuiggn.
l
ètdorologue,
meteorographe , t. de phys,
-Br
'werietuig, om de luchtverhevelingen aan
te toonen,, am eveerkundige waarnemiegen te doers, GC.; fchrifver over de verheveiingen, weerkundige.
iNleCoromancie , f. waarzeggerij nit de
luchtverfchijnfels.
BletOoroscope, m. t. d'astr. ,werkttrig tot
weerkundige evaarnemingen, tot bet ga.
deflaan tier hemeliche ligchatnen, a.
Illethode, f. leerw:Ize ; regel, tu, manier,
gewponte, yr. Sa ne vaut rien zijne
leerwijze deugt niet. Il n'a point e.e —
dans cot oui,Trage, er is seen regel in dit
work, het ontbreekt lilt werk aan orde.
Rile 'a' la voix belie, mais elle n'a pas de
zij heeft eene fchoone flan, n,aar
iij • zingt niet ;hear den regel. 11 ne
salue jamsis re premier, c'est sa hij
groat no ,,it het ecrst, dat is zijne magewoonte. Chactin a sa
lacier
heeft zijne manier. C'est sa. hij
maakt het nu zoo ; t. de med. — curative,
manier van re genezen ; t, de chir. L'on
taille salon deux methodes, men doet infnlidingen op tweederlei mauler; t. de
hot. manier, om de plateten of te deelen,
in klasfen to verdeelen. La — naturelle
et artificielle, de natusirlijke en kunstige
manier van vertleilen.
Dil6thodique, adj. naar eene zekere orde,
geleidelijk. Division — des piantes, des
animaux, geleidelijke, weigeregelde verdarling der planten, dieren, Bledecin —
(methodiste.), geneesheer „die naar zekere
sae te werk gnat.
Dlithodiquement, adv. op eene.goregelde,
ordelijke wijze, paur den
regel. 11 a traiti cette matiiere-fort hij
heeftedeze- fiof, zatkk zeer naar den regel behandeld.
Vathodisme , m. leer, y r. aanhang der.tnee
thodisten,
Mdthodiste , m. methodist , aanhanger eener
leer in Eilgelata; t. de med. geneesheer,
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Us,
die volgen; den regel in tie geneeskunde
te werk gnat.
Methonique, tnètonique, adj. t. de chron,
Cycle — (lunaire), maanfaar, kring van
-tegentien jat en, door illethan , een eithe•
nienzer, uitgevonden.
Medical, medegal on metigal, m. gewigt voor
paarlen, barnfleen in de Levant , vas
anderhalve dragme,
IVEc ticole, f. p. u. kleine, geringe vrees.
Meticuleux,se,aclj.p.u.vreesach-lig,benanuwde
-ambacht, handwerk, gild ,
rvktier,
bantering, vr. Faire apprendre on —
un , enfant, eel kind een handiterk een
ambacht laten leeren. Faire le de cm,
donnicr, het fchoenmakers handwerk nitoefenen, fahoenmaker zijn. It a mis son
enfant en —, hij heeft zijn kind. op ee*
ambacht g.edaan. Ce
ne vaut plus rien,
dit ambacht deugt niet nicer. II est passe maitre eu ce hij is in dit ambacht
eneeseer, bans geworden. De quel — estil? .vat handwerk doet hij 2 Un homme
de ecn ambachtsman. Les gens de —,
de amhaehtslieden. Il eaten(' bien son —,
hij verflaas zijn handwerk goed. Convoquer tons les corps de —, alle gildent
tier ambachtslieden zamenroepen. Unt
gate- —, een knoeijer, lognbederver. Le
— des arises, de krijgsoefening. Le —.Won homme de guerre, de foIdatentlanti;fig. 11 a le coeur au —, hij efrifft
bantering met ligchaam en. ,ziel, heeft
lust tot, hart veer zijn ambacht. Volltr
ne le tromperev pas , it est du —, gif zult
hem niet bedriegen, hip is een i kenner
van de zaak , hij is van den lvipkel. It
se tale du — d'autrui, d'uti antre, hij
bemoeit zich net andermans zaken.
est de tons metiers, hij onderneemt alles,
hi] is tot ailes te gebruiken.. 11 nous It
jou on tour de son —; hilheefe ens eene
leelijke pots gefpeeld. Il est 'bon —, het
is wet noaelig. Si - -est, ivanifeet-het de
nood vereischt. Que chacun fasse son —,
een ieder blijve bij zijn ambacht, prov.
fthoenmaker, blijf bij uwe leest. Quard
chacun fait son —, les vaches sour bien gar..
deco, wanneer elk zich alleen met zijne
zaken bemoeit, gnat alles evel, wan.
peer de eene hand de andere wascht,
worden zij beide fchoon. 11 y a el/pi
elle on enfant sur le —, zij is zwanger, zij heeft een kind te verwachten;
everkficel, na. getouw , van verfilteidene
handaverkslieden, , o.; borduurraam , e.;
ku/p in de azijmnakerij, waarin ale
eviinmoer geperst wordt, yr. Un de
tisserand, tie tapissier, een weveles, tapij•
tenwerkers wet kfloel, weelgeouw. —
bas, koufenwevers floe?. Des bas faits an
geweefde koufen. :Monter un
een
T ann; berpannen; t. de pit. Petit o ■
bile, ijzetkoek ; t. de jur. Le juge ordonne, qu'il comparoisse, et, si — est,
qu'on y ernploie la force, pour l'amener,
de regter beveelt, dat hij voor het ge..
regt verfchijne, en, des floods, met ge.
weld daarhetten/gebragt evorde.
Metis, motif, m. metisse, f. geborees
van eeven Europeaan en cone Indiaanfche
vrouw, of vase Canon Indlaan en cane
Europefche vrouw, tnesties, tweeflachtige ; wordt ook van henden, - van vege4
gezegd.
kelastinc op het kern:, yr.
Bletivage,
Zz5
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maaifing a yr.
tIetive, E @opt,
til. maaijer, oogfler.
Amerikatinfche boom.
Metle ,
Dierocie a f. t. d'hist. anc. fchatting, Welke
de vreemdelingen betaalden voor de vrijheld, om to elthene to Ivonen; pl. feesten der Athenienzers ter sere van Thefeus, o.
Sj.:toicien ou metoicien , tn. am is dthene
gehuisveste vreemdeling.
Aletonique, f. feringenplant.
Wtonomasie , mitonomansie, f. vertaling
van eenen naam, naamsvertaling, verandering van naam door overzetting , gelifk: 117elanchton veer zwarte aarde ,
Rasmus voor la Ramie of de tak enz.
wieus naam nit esne
Matonomasien,
antlers taal vertaald is.
Metonymie, f. t. de rhet. naamwisfeling,
fig uur in ' de redekunde, waardoor men de
oorzaak voor het gewrocht, of emgekeerd, plaatst. On die par — : l'armee
navale etoit de cent voiles (de cent vainseaux) , men zegt door metonymic : de
yloot beflond nit henderd zeilen. Pal lu
le Ciceron, ik loch Cicero gelezen, voor
ele werken van Cicero. Il vit de son travail, hij leeft van tilt; werk, van hetgeen, dat hij door werken verdient.
Metope, f. t. d'arch. eland tusfchen de
fleraden eener Dorifche zuil.
klâtopion, m. boom, waaruit de ammoniakgem vloelt.
Xetopomancie ,f. waarzeggerij nit de trekken van het gelaat.
Pilêtoposcope, inetoscope, m. waarzegger
sit de gelaatstrekken.
Itletoposcopit, f. kunst, am het karakter,
den inborst van lemand, doer de gelaatstrekken te leeren kennen.
Metoposcopique, adj. tot de gelaatstrekken
behoorende.
Metope, 1. t. de med. kramp in den oogsppel.
Netourne, e, adj. mismaakt (tnaltourne).
zie Mitoyerie.
Tiletoyerie,
Bletragyrtes, m. pl. priesters van Cybele,
zie Alenagyrtes.
Bletralgie, 1. t. Ole med. ?mart, pijn in de
baarmaeder.
Metre, m. meter, nieuwe lengtemaat, bevattende drie Pariffche voeten en ome
trent elf zeven zestiende lien, of lets
meer dan een zeven zestiende _Drakand.
fche el ; het den milfoenfle gedeelte van
het vierds van den meridiaan; fi voet?Um- , dichtmaat,
Itikremphraxis, f. t. de ma. verzwering
aan den hall der ba.sreeeeder4 verflopping der baarmoedsr.
Alarenchyte, f. t. de chir. kaarmoederfpuit.
Alitrete, f. zie hmphore.
Portugeesch gewigt, Mt)
Aietricole,
vierde /cod, 0.
Metrifier, v. a. burl. verzen waken, riltren.
Fletrfopathie , f. todand 'e au hem, die zij.
lie drifters en fn:i?rten maeigt , en.; gelifklield von geese.
'Metric/y e, adj. metrisels; j p ist rfieemeten;
lot tie voetmaat behoorende; dichtmatig;
f. gedeelte der ends 3enzifk ; die op de
lengte en korlheid tier leteergie_pen Off;
kennels der y eetnsaat ii; muzifk en dichtkunst.
matrI cie on metrite, f, t. ,de med.
•ntlicking it; do baartneeder.

!
Mitreeende, re:A:dee:tie van omen lands-

lijken deken; vlek of greet derp, dat
over andere het refidentfchap voerde, o.
Metrolite
f. _plant, gefornseerd in gent
fchelp.
Metro/ogie, f. verhandeling over de maten.
Metromane, verzengek, zucht tot
rijmen beefs. , rijmelaar.
Metromanie, f. zucht tot rijmen; t. de med.
enknifche zucht.
t. de mu. nietew werktuig
Metrometre,
tot regeling der maat, o.; taktmeter.
Metronome , m. C. (rant. opzigter over dO
maat to ilthene.
Metropole, f. hoofdflad, aartshisfi.hoppelif.
ke flad, flad, waarirreen aartsbisicho_p
zijnen zetel, floe! beefs. ; ,moederland,
o. zie onder Mere ; adj. Eglise —, hoop.
kerk, nsoederkerk, aartsbisfehoppelzfke
kirk. Rouen, Paris, Rheims etc. etoient
des metropoles, Rouaan, .Parijs , Rheims
enz. ivaren hoofdfleden, waren fieden,
waarin set; aartsbisfehop zijnen zetel had.
Metropolitaia , e, adj. aartsbisfchoppelijk,
Siege —, tgtise metropolitaine, aaresbisfchoppelifke zetel of 'Joel, kerk; s._ in.
aartsbisfchop. La dignite de —, de waardigheid van aartsbisichep. Appeller de la
sentence de l'eveque au —, van de nit.
fpraak des bisfchops zich op den carts'
bIsfelsop bereepen.
Metroproptose, f. t. de med. brenk der boar..
moeder.
Metrorrhagie, f. t. de med. hevige blood.
vloeijing der baarmoeder.
Metrosyderos, m. t. de bot. foort van mirt.
Aletrour, m. dichter.
Nets, geregt , o. fpifze, y r. II nous a
fait bonne chore , les — etolent excellents ,
hij Iteeft ens goed onthaald, ale geregten
waren voortrefelijk.
Mettable, adj. draagbaar (alleen van kleederen fprekende). Cet habit n'c'st plus —,
die kleed, deze rok is ,let deer draagblear, is to flecht, ens to kunuen gedra*
get; evertlen ; gattgbaar (van nsuntfpecien
.0rekildc). Cette monuoie West plus —
ce pas, deze munt is isa die land niet
nicer gangbaer.
Mcttarie, f. t. cle, sal. vreuw, die de venues
vult.
Mefteur a port, ill lesfer van vaartuig.en.
Metteur en oeuvre, fn. juweeizetter, pews.
tier.
Mettre, v. a. leggen; zetten; fieken;
en, fleilen; brengen; aandoen, aan.
ftrekkers
enz. — des lieges sur la table,
boeken op de tafel leggen. un emplltre stir tine plaie, eerie pleister op eene
un malade au lit, eenen
wondc leggen.
zieket; to bed leggen. de l'eau dans le
yin, water in den /y ips deen. — le pied
star la table, den voet op de tafel zetten.
— le comble It un bAtiment, het dak sp
see hells leggen. — le feu a sine maison,
aux quatre coins de la vale, een huis'in
brand fleken , eene fiad amt.' vier harken
in den brand fleken. — la ,main a
vrage, de hand aan het work leggen,
— du linge blanc , fchoon linnen
aandoen. — son chapeau, zifuen hoed op.
zetten. ses gants , ses souliers, get ban,
zijne handfchoetsen, zijne fchoenen, xi].
no koufen aantloen.
un point, een punt,
flip zetten. — la vertu avant tout,
le pied
deutd itvon eller
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l'etrier, den voet in den flijgbeugel zetzijn nertronwin op iemand...
ten. — qch. en, par ecrit, lets opftellen,
q. q. en apprentissage, iemand bij eenen
wester beflellen, cm hem een ambacht
in gefehrift brengen. qch. entre les
mains de q. q., iemand lets ter hand flelte leeren. — en sèquestre , en main tierce,
len, overhandigen.
in 8C118 derde hand Ilene*. — en arbitra..
qch. dans sa memoire, lets in zijn geheugen prenten.
ge, in de handen van fcheidsmanneat
bas, /oven werpen (van dieren). —qch.
fl ellen, — en liberte, in vrijheid flellen,
it, par terre, lets op de aarde, op den
— en couleur, kleuren vereven, fchilde.
grand leggen,
q. q. a la besace, iemand
ren. —en fureur, in woede brengen,
Ivoedend maken. -rqch. en ligne de comptot den bedelzale brengen.
qch. au soleil, lets in tie gen leggen. du bois au
te, Lets op rekening — en chant
, feu, Bout aan het vans leggen. — le
(entonner) op den toon, ants het zinger
dessus d'une lettre, het opfthrift op eenen
helpen. q. q. en credit, en reputation,
brief zetten, — un enfant a Nicole, au
iemand in aanzien, in eenen goedets
college, ten kind ter fchool doers. un
naarn brengen.
qch. en pieces, sets in
flukken fcheuren, fnijden. l'esprit
theme du Hollandois en Francois, au net,
q.
q.,
een opflel van het Hollandsch in het
iemand gexust flellen. —
repos a
un pays en combustion, een land oproerig
Fransch maken, in het net fehrijven. —
chauffer de Peati , water op het vuur
retaken; fig. — le coinbie a la folie,
Pingratitude de gekheid, de ondankbaarzetten, cm het warm to doen ,orden.
— secher du liege, linnen opheld op het ;g oodie drijven. — les choses
an pis, jets op zijn erg/le, flimfte nehangers, om te eiroogen.
chausses bas ,
men. — tout a profit, voardeel uit alter
zijne broek affirijken. — a bas un bois,
ten bosch nederbakken. qch. k part, a
trekkers. — des personnes mat ensemble
l'Ccart, iets bijzonder, ter zijne lemen
oneenigheid tusfchen perfonen zaaijen,
plaatfen. — les choses au hasard, de zaverwekken. — au monde, barer:. — tout
a la debande, alles in wanorde brengen.
ken aan het toeval overlaten. — fin a
(Flu, een elide aan lets waken.
— deux personnes aux mains , twee 'erre.,
q. q.
a l'amende, iemand in tie boete flaan. —
nen gejegenheid ge yser, oars eene twisp.
a prix la tete de q. q., iemands hoofd op
vraag enz. met elkander slit to maken,
Je les ai mis aux mains stir la grammaire,
prifs flellen, vogelvrij verklaren. — tout
a feu et a sang, alter te vuur en to zwaard
ik heb hen over de fpraakkunst in geverdelgen.
ordre a qch., ergens orde op
fprek gebragt. q. q. bien auprés de
flellen. —q. q. aux fers, iemand in de hoe!
q. q., iemand bij eenen anderen in gunst
jen flaan.
brengen. sur le compte , sur le dos do
q. q. au nombre de ses amis,
q. q. , iemand jets tot last leggen. Quo
iemand onder het getal zijner vrienden
plaatfen , flellen.
voulcz-vous —7 wat wilt gij wedden? —
q. q. a la raison,
iemand tot reeler; brengen.
q. q. au
tout en usage, alle mogelijko middeleas
desespoir, Fernand Ivanhapig maken. —
aanwenden, ore zijn oogmerk te bereia la loterie, in de lotersj zetten.
ken. — le temps a. qch., den noodigen
lair, to luchten hangen. — la tete a la
tijd tot jets aanwenden. J'ai mis troic
jours a mon voyage, ik hob mijne reis in
fenetre, het hoof/ nit het venfier fleken.
— a la lessive, in de watch doers. —
drie dagen getiaan. — la main a la /Ate,
a /'oeuvre, zelf de hand aan het werk
nud, naakt uittrekken. convert, .in
flaan. —a mil, tot het kwade verleiden,
verzekering flellen, fthuilen. —a l'a— la main sue le bon endroit, ale regte
venture , \prijs geven, aan het gevaar
blootfiellen. — au jeu, in het fpel zetplaats treffen, vinden hetgeen, wat men
zoekt. — a l'herbe, in de weide doen.
ten, inleggen. atm mains, doen vech—aq.,
la plume a la main , iemand de pen
ten. — au-dessus d'un autre, hover, dan
leeren honk's, fchrifven leeren. — la
een ander, bieden. — au fait, een begrip
main stir qch„ de hand op lets leggen,
van lets doen krijgen, op den weg, op
zich van lets meester maken. — q. q.
let fpoor helpen. — a bout, ten elide
la risée publique, iemand openlijk te
brengen. - - a mort, ter deed brengen.
pronk
, ten toon — de la suite a
— en terre, begraven. — en doute, in
qch., jets met orde en flandvastigheid ten
ta. }jfe l flellen, zetten. — en gage, veruitvoer brengen, uitvoeren. —de la suite
panden. — en sentinellc, op fchildwacht
dans sou discours, orde en zamenhang in
uitzetten, flellen. — en train, aan den
zijne ride brengen. — de l'eau dans son
gang helpen. — en fait, vooronderfiellen,
vin , Ziillfgramfchap matigen, vermindeveer zekcr louden. — en execution, ult..
ren.
q. q. sue les dents, iemand geheel
voeren , ten uitvoer brengen. — en goat,
lust of frnaak verwekken. — sea pensies
uitputten. q. q. avant, apres, au-dessus,
au-dessous un autre, imam' bonen, boneen vers, zijne gedachten op rijm flellen.
— en oeuvre, \ edele gefleenten inzetten.
den eenen anderen flellen, fclzatten. —
la main sur le collet, bij den kop pakken,
— en joie, vr olilk waken. — en frais,
—
one personne an jeu , iemand ergens
op kosten jagen. — en vogue, in zwang
evikkelen. — de l'argent a fond perdu,
brengen. — un carreau en plomb, cone
ruit in lood zetten. — en oublie, in
geld op liffrenten zetten. sa tete I
couper, zips heojd or order verweddeti,
vergetenheid flellen. — en poudre, tot
flof retaken. — en main, ter hand flellen.
q, q. dans son tort, iemand in het ongelijk — q. q. hors des gor.ds,
— en menage, huishouding beginnen.
un horloge en jeu een szurwerk aan den
iemand buitenge:neen toornig, boos ma,
ken. q. q. aux abois, iemand in den
gang helpen. — de l'argent en rente, geld
op intresfen, rentsn zetten. — en cheuiterflco noed brengen; prov. — la char,
rue deviant les boeufs, de paarden achtert
mise, tot op het hemd uittrekken. — en
grand, en petit, in het groat, in het
den ivagen, ploeg fpannen, verkeerde
sa cpafiance ea q. q.,
Mein brengen,
dingen deen,
couteau sur table, ziek
Ivor
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vous metter singuliêrement, Rif kfiedt s
voor eenen goeden maaltijd kereed innzonderling , ongetneen ; t. tie mar. — a
ken. le Coeur au ventre a q. q., iemand
een fchip doers afloopen. — a flat,
enoed geven , inboezemen. — le fen aux
in vlot water brengen.
pavilion bas,
itoupes, alles in het vuur werpen.
a la mer, en mer,
de vlag firijken.
q. q. en beaux 'chaps blancs,' iemand in
naar zee zeilen , in zee loopen.
la
leelijke "omflandigheden brengen. 11 a
voile , ender zeil gaan. — en rade, op de
mis "d'abord le doigt dessus, hij heeft den
dehors, naar-de ruimte
reede
Pijker op den kop geflagete. IL faut avec
holden, van den wal afhouden. un
cet homme les points sur les i, men
vaisseau dehors, een fchip uitrusten.
nnoet bij dien man uiterst naauwkeurig
—unevoil,
een zeil bijzetten. — la battezijn. II vent se — en bonne odeur, hij
rie a !'eau, met de gefchutpoorten to
9Vil zich eenen goeden naant waken. —
water leggen: — pied a terre, aan land
trop de si et de car, te vele zwarigheden
gaan , voet aan land zetten. — le cap an
waken. Cela me met a bout de voie,
nord, urn de moo, rd gnan
—a
sweet ik mij weer te helpers.- — la flamculcr, tegen brasfen , ern achter nit te
berge au vent, van leer trekker:. J'en
cn ralingue on a fasier,
deinzcn.
neural ma- main an feu , ik zoude daarop
dig brasier:. — vent dessus, on stir le
zweren. martel en tote a q. q., iemand
mitt, tegen brasfen. — en panne , bijhet, hoofd warm ',taken , muizenesten in
draaijen, of ender den wind draaijen,
het hoed brengen. —:son esprit kla tortue,
met een marszeil vol en een tepee.
zich kwellen. tout sans dessus, ddesaous,
l'autre bord, over •den anderen boeg gaan
miles odder elkanderondereen, het onderfle
liggen. — a sec, voor top en take! gaan
hovers werpen. — a tout, alles mededoen.
— a la cape, kijdraaijen voor
ses bottes , veel yourdeel tat
—dufoinas
florma
-- sur le fer, ten anker komen. —
fen ambt behalen. 11 a mis son bonnet •de
en route, koers honden, koers gaan ligtravers, hi) is niet opgeruimd, niet wet
gen. — la barre au vent, on sons le vent,
gehumeurd, de muts 'Lent hem verkeerd.
het neer te loefwaart of aan lij leggen,
—la fautille dans la moisson d'autrui,'.zich
— un canot a la mer, eene floep uitzetten.
tens anders goed aantnatigen, in • eens
— a terre, ontfchepen. — l'ancre de veille
antlers ambt vallen. n ne faut pas — tons
4 poste, het plegtanker afzetten; t.d'agr.
ses oeufs dans un panier, men meet .al
une terre en labour , een flak land omzijne goederen niet op eenmaal wagen.
fp itten. —une terre en pre, een fink land
Se — r. Se — aupres de q. q. , zioh
tot eene weide makers; t. de man. — tin
naast iemand plaatfen, zetten. Se —
cheval an pas, au trot, an galop, een paard
table, nan tafel gaan zitten. Se —
in den flap, in den draf, in galop brenau,
corncourir, beginners te loopen. Se —
gen
; t. de guer. — les alines a la main,
zich
op
den
bandel,
merce , a Petude,
de wapens opvatten. — en -fuite, op de
op de finite toeleggen. Se — a son aise,
vlugt flaws. — des troupes sur pied, treezijn gemak nemen. Se — a jouer, aan
pen op de been brengen; t. de jur. — la
het fpelen gaan. Se — en danger, zich in
main ad pectus, au pis, de hand op het
gevaar begeven. Se — en sneer, tout en
hart leggen. en droit, iemand rep=
eau, zich in het tweet brengen. Se — an
tigen, regt geven.* — en la main de justibasard de perir, zich aan levensgevaar
begtnce, aan het geregt aangeven. — en justiSe
—
a
tire,
a
jurer,
itfootfiellen.
ce, ill handers van het geregt fiellen.
nen te lagchen, te zweren. Se — m tons
laatfie verrigting van het
les jours, zich gemeenzaam maker:. Se — Mettre-prou,
zoo' mahen , yr.
en feu pour pen de choses , wegens kleinigheden boos svorden. Se — en chemin, Meuble, m. flick huisraad, e. Il est riche
en meubles, hij is rink in huisraad,
zich ep weg begeven. Se — a l'abri, a
menbels. Garnir une maison meubles,
convert dune chose, zich voor lets vereen huffs met huisraad voorzien. 11 a un
aux
trousses
larger:, befehermen. Se
beau — dans sa chambre a coucher , hij
iemand
vervolgett,
nazetten.
q. q.,
heeft een fchoon fink huisraad in zijne
Se — en quatre pour ses amis, voor zijne
Ilaapkatner; t. de prat. s. et adj. roerende,
trienden in de bogs fpringen. Se sur
losfe goedaren , o. Les meubles, on biens
scan quanta moi, zich versvaand aanfielmeubles, suivent la personne, de roerende
len , hoogmoedige gebaren jtgens iegoederen volgen .den perfoon. L'argent
=and nannernen. Se — en peine, zich
est regarcle comme un het geld words
tneeifen, zich onrustig waken, verdriet
als cen retread goed aangezier. Metibles
hebben. Se — bien dans !'esprit de q. q.,
d'apiculture, gereedfchappen veer den
zich in iemands gunse driven. Se — en
akk,rbouw. Meubles animes d'un paypan,
tote, zich in het hoof(' halen, zich inpaarden,
koeijen, varkens enz. van eenen
higin'widen. Se — sur le chapitrc de,
beer; adj. Terre —, land, grand., good,
nen te fpreken van. Ces arbres se metgefchikt tot bebouwing, goede, losfe grand.
tent a. fruit, die boomen beginner.: vruchten te zetten, tedragen. Se— apres q. q., Meubler,, v. a. met heist and stoorziers 9 menbileren , fiofferen. 11-est bien incubi& , hij
iemand nazetten, echtervolgen. Se
is goed met huisraad voorzien, geed gezich ender menfchen
—enragd'oisu,
menbileerd. ,A-louer une chanibre meublee
wager; , aertee men niet behoort. Se
(garnic), eene gefloffeerde , gemeubileerde,
— en rang cl'oignon, plants nemen, ;ender
met huisraad voorziene kamer to huur.
daartoe verzocht te zijn. 11 ne sait, 06
—une ferme de bestiaux, veer eene pachtSe —, hij weet wat hij zal aanhoeve het noodige v et aanfchafen ; fis. fani.
yangen, beginnen. Se — clans le jell, zich
11 a la tote bien meublee, hij is met fehoone
dans
la
boante het feel overgeven. Se —
wetenichappen uitgetust, hij heeft veel
tatilque, zich op de krusdkunde toeleggen.
kennis, is bekwaam. Elle a la bouche
zich aankleeden. 11 ne sait pas se
Se
bleu meublee, zij heeft Moen* tanden.
hij kan zich nict kleeden. Vous
Bleu-
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IVIeuglement , zie Beuglement.

Meugler, zie Beugler.
Meulard, nt. groote molenfieen, flijpfleen.
Meularde, f. middelmatige molenfieen,
flifpfteen, m.
f. A/When, molenfieen, tn. —
ronde a dmoudre draaillifpfieen. ronde montee, draaiflijpfleen met fielling.
plate, fehuirgeeni flijprad, o.; polijstfehiff der fleenfn:jders ; hoop koren,
hooi , tn. rook hooi , y r. hooifthelf,m.; t.
de yen. du cerf, het dikke en harde
aan de horens van een hert; knobbels op
deszelfs hoofd, waar de hoornen
fpruiten, tn.; t. d'anat. kniefehiji:
molenfieen.
kleine
Meuleau,
Mealier, m. flijplieen- , me lenfleenhouwer.
Meuliere, f. flijplleen- , molenfleengroeye.
Pierre de —, ruwe flijp-, molenfieen;
blokfleen , tn.
Meulon, m. t. de con y. hoop firoo, tot dekking van daken.
Vleum ou moon, in. t. de bot. zekere plant,
foort van venkel, yr.
Meunier, molenaar. Garcon —, molenaarsknecht ; zekere visch met een dik
hoof-1 en geene tanden; zwarte kever in
het meel ;. prov. Se faire ou devenir d'e.,zich van het paard op den ezel
veque
zetten.
Meuniere, f. molenaarlier.
moord, dood/lag. Faire, comBleurtre,
eenen doodflag begaan; fig.
mettre un
groot nadeel , o.
1Vleurtrier, in. ere , f. moordenaar, doodflager, moordenaarfier,, doodflaagfter ; adj.
tnoorddadig. Attaque naeurtriere, moorddaaige ae4nval. Une place meurtfière, eene
vesting, waarveor veel 'y olk kan Me:eve/en, die veel blued kan kosten. Une mine ineurtriere, een moorddadig, wreed
wezen, gelaat, voorkomen. Armes incurtrieres , nioordgeweren.
Neurtriere, f. Ichietgat in den muur eener
vesting , moordgat, o.; t. de mar. fchietgat in de fehotten, aan board van de
fla yenfchepen, door ivelke men geweren
kan leggen, wanneer de flaven in opolland
zijn ; o.
Bleurtrir, v. a, kwetf en, kneuzen. La balle
n'entra pas, elle ne fit que le , de kogel
drong niet door , zij kwetfle hem flechts.
II est tombd, et s'est meurtri tout le visage, hij is gevallen, en heeft zich het
ganfche aangezigt gekwetst. 11 est tout
meurtri de coups, hij is geheel en al
blond en blaauw geflagen. Vous avez
meurtri les pèches en les prenant , gij heat
de •perziken gekneusd bij het ,zanraken.
Des fruits meurtris, gekneusde yruchten.
Neurtrissure, f. kneuzing; blaauwe pick.
Il a etè biers battu, les meurtrissures en paroissent encore stir son corps, hij is good
geflagen geworden, hij draagt daarvan
nog de blaauwe plekken op zijn lijf.
Meutang, t.de bot. groote Sineefche roos,vr.
Meute, f. troop, hoop jagthonden, tn. La
clef de —, de beste onder den troop, koppel jagthonden, die de anderen aanvoert.
Vidvelavite, mevelit, Tarkfche monnik,
Turkrche kwakzalver.
Vievendre, mesvendre, - v. a. t. de com. onder
den prijs, de waarde varkoopeu, met
nadeel , fchade, verlies verkoopen. Lotsqu'on voit up marchand —, on doit craindr:. , qu'il ne fasse banqueroute, wanneer
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*in eenen koopman onder de waarde ziet
verkoopen , dan moot men vreezen dat
hij bankeroet zal waken.
Mevente, mesvente , f. verkoop met Made,
onder de waarde, on. 11 se plaint de la —,
qu'on a faite de ses Iivres, hij beklaagt
zich daarover, dat men zijne boeken bey'
neden de waarde heeft verkocht.
Mex, in. ( lees malice) t. de cout. pachthoeve, yr. goodvan eenen
o.
Meydan,
'
merkt in Pet zie, yr.
Mézail , t. de bias. voorfte of middelfie
gedeelte, gezigt , vizier tens helms, de
near, met de opening van den mond, o.
Mezair, mesair,
t.-de man. halve 'Pewee.
ging van een bereden paard, yr.
Mezaise, mesaise, f. behoeftigheid.
1VIezance, meige, f. t. de mar. kamer van
des; opziencr der galeiroeijers.
Mèzanine, mezzanine , f. zie Attique; adj.
Fenetre —, half venfier, minder hoop,
dan breed.
Mezaralque, zie Maralque.
Mezeline, mezelaine, f. (brocatelle) flof nit
Iva en
Mezereon,
t. de bot. kellerhans , kleine
laurier, (lauriole femelle, garou).
,111ezzabout, m.flormzeil eener galei , o.
Mezzanin,
t. de mar, derde mast eener

Mezzanine, zie Mózanine.
Mezzo-termin g ,
middellveg • middel van
vergelijk, vereenigingsmidelel, o.
Mezzo-tinto,
t. de gray . zwarte kunst in
prentwerk, yr.
Mi , m. derde hoot in de tafel der zang.
kunst, de c, vr.; foort, van hellebaard.
Ali, part. indecl. half, midden, heeft.
halfweg. Les opinions , ont ca re —
parties , de meeningen waren half, gelijk
verdeeld. Du pain bis, half zwart
brood. Robe , —,partie de blanc et de roil,•
ge, half witte en half roode rok , vrouwenkleed; adv. met het voorzetfel a,
zonder lidwoord. On n'y entre, tin' —
corps, men gnat er flechts tot middeti
aan het lijf, to halves lijf
Cette
poutre ne porte, qu'a
mur,- deze balk
ligt fleckts op den halven muur. Sa
femme est aecouchee terme, zijne
yronw is op de heeft van haren tijd, hare
drag: bevallen. Une maison situee a —
Ore, eon op het midden der hoogte vast
de afhelling Bens bergs liggend huis.
Allons jusqu'a chemin, laat ons halfweg
gain. A — maree, met half tij. A —
canal, midden vaarwaters. A — mit,
halves mast. Des confitures sucre,
konfitnren met half fuiker, half deeg;
gevoegd bij het woord careme, of bij de
namen der maw:den, dan met het yroue
welijke lidwoord la. La — carbine, half
vasten, de donderdag van de derde yestenweek. Ii viendra a la — Janvier, pour
la — Mars, hij zal in het midden van
yanuarij, van Alaart komen. La — Mai
est pass6e, de heeft van Mel is voorbif.
Cola` outlieu yens la_— Aoat, dat gebeurde
tegen het midden, de helft van Augustus. La — 4t6 , half zomer, het Midden
des zomers.
Miacatototl, ‘t. d'hist. nat. kleine
kaanfche yoga", vogel op- het Turkfche
Mikaelerte ,e n.o. t. de com. fergie van Cevennes yr.
T Miandre, in. het besot.
iMi-
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Miasmas, in. pl. t. demed. aanfiekingsflof, yr. IVlierolepidote, adj. met kleine fchubben.
— varioloques,pokflof. —pestilentiels,pestflof: Micrologue,
beknopt, bandig gefprek, a.
Miaulant, e, adj. maauwend. tin chat —, t Micromate, adj. kleinoogig.
Micrometre, m. kleinmeter, m. werktuig,
eene maauwende kat.
Miaulde, 1. gekruimd , gefiipt brood in
waarmede men den diameter van het gewife; of ander voche, o.
fiernte, of van kleine afflanden meet, oe
Miaulement,
gemaauw, 6., Le — (Pun IVlicrope, t. de bot. bloemtrosjesdragende
plant, yr.
chat, het gemaauw eener kat.
'Mintier, v. n. maariwen. rentends nn chat, Microphone, adj. t. de phys, dat de zwakke
/femme?' verfterkt, nitzet.
qui miaule, ik hoar eene kat , die mato-wt.
Mica, in. mika , blinksnd zand, fkenglas, Microplithaltne, adj. t. de med. kleinoogig,
gemeenlijk varkensoogen hebbende.
kattengoud, o.
^licarelle, vi. mikarel, eene minerals zelf- Microphyle, adj. t. de bot. Wine bladeren
hebbende.
flundigheid.
Mication, f. raden van hoeveel vingers men Microptc:re, dolomieu, m. t. d'hist. nat. zeke.
re kleine visch.
opgefloken, een kinder feel, o.
Mice, f. t. de cout, helft. Le droit de per- Microtcome , tn. zeselter, in een ffeenachtig
ornkleedrel levende,e.
cevoir lx — des fruits, het refit, om de
Miscroscope,
halt- der vruchten to ontvangen.
vergrootglas, mikroskoop ,
o. Cet objet est si petit, qu'on ne le petit
t. d'impr. Asap ; flaperigheid,
Michaut,
voir,
qu'au
qu'avec
tin
Il
fait
r.;
flaperige
knecht.
son
—,
hij
dit voorwerp
y
is zoo klein, dat men het fiechts met een
doet zijn; flaapje. Il a —, hij heel) flaap.
vergrootglas kan zien.
Michauxie, f. t. de bot. plant van het gee
Mieroscopique, adj. mikroskopiech, voor bet
flacks- der klokbloemen.
bloote oog onzigtbaar. Ce sont des objets
Miche, f. klein wittebrood van eon of twee
microscopiques, dat zijn mikroskopifthe
pond, o. wegge, yr.; pl. fig. inus. vervoorwerpen.
lee:de gunstbewijzen; prov. C'est lui ,
qui donne des miches, hi] is hat, die t MicrostOme, adj. kleinmondig, canon kleinen mond hebbende.
brood, gunstbewijzen uitdeelt; pop. A
la porte, l'on donne les 'niches, les Alicrotee, 1. E. de bot. zekere plant van
het geflacht der melde.
yeux y vont, waar brood worit uitgedeeld, daar verzamelen zich de bade- Microtrachele , adj. met eenen korten halo.
laars , aan lieden, die gunstbewijzen Midas, m. t. d'hist. nat. nieuwe foort van
infekten, met twee vleugels , o.
lilt to deelen hebben , maakt men pligtm. t. de jur., helft der kosten,
plegi'ngen. Pile miches, veelvraat.
die tot verbetering van eenig goed, of
Miche , in. pp. zot, gek.
o.
eene erfenis, worden befleed , yr.
Michon, m. pop.
Mideronner, v. n. een middagflaapje houden.
Michrometre , zie MiCromètre.
Michuacanes, m. pl. handen van Nieuwe Midi, m. middag. 11 eat —, het is middag,
twaalf uur. je m'y rendrai a —, vers
Spaeee, hebbende eenen bolt op den rug
our le —, ik zal er mij to twaalf uur,
bij den nek.
tegen , am den middag naar toe begeven.
Micmac., tn. fam. loosheid, doorflepenheid,
A plein
op klaar lichten deg; prov.
yr.; kuiperij, y r. On ne connott rien
C'est ne voir pas clair en plein
men kan nit al deze fireken
eat
tout ce
dire, qu'il West pas jour en plein dat
niet Ivijs worden.,
beet , op klaren middag niet zien, bij
m. miko, kleine meerkat, van zeven
helderen zennefehijn jokken, dat het (lag
of ache duim lang, y r.; tire!, diets de
is. Chercher quatorze heures, zwarigevilden van Georgie aan de opperhoofden
heden maken, waar er geene zijn, lang.
hunter natie geven.
dradig
in zijn verhaal, zijn gefprek
zekere
groote
boom,
gelije
Micocoulier,
kende naar tenon olmboom, pijnboom,
ells. La fortune de cut homine est a son
—, het geluk van dien man is op zijn
walks besfen gelifken naar kleine kerfen.
hoogfie toppunt; zuiden, o. Le — est
Micones, f. pl. t. de bot. planters van het
oppose au nord, het zuiden is tegen over
tiende geflacht.
het noorden. Le vent du —, de zuidenMierocarpes, m. pl. t. de bot. foort van padwind. Cette maison regarde vers le —, est
defioeleu.
expose au dit huffs ligt tegen het
Microcele, adj. t. did. eenen kleinen bulk
zuiden, aan de zuidzijde ; pop. Demon
hebbende.
de —, tafelbroeder, panlikker.
Microcephale, adj. t.
kleinhoofdig ; s. in.
Mi-douaire, m. t. de pal. penfioen, 0. jaar.
t apenkop.
wedde, die men in zeker geval aan de
IYlicrocosm e , t. did. kleine wereld, de
wereld in het klein, (de mensch) y r. Les
echtgenoote, van de goederen haars echt.
philosopher out dit, que l'homme etoit tin
genoots, bepaalt, yr.; halve wedsewe.
gift, vi'.
—, de wijsgee een hebben gezegd, dat de
f. kruim van brood; opzigtfier over
mensch eene wereld in het klein is.
Microcosmique, adj. t. de chim. Sel —, het
kinderen; Lam. Ma —, (voor amie) miles
hartje, liefje, 0.; part. neg. pop, voor
zoete van de pis, piszout.
Microcoustique, adj. t. de phys. dat zwakke
point, pas. Je re vans vois
ik zis
toonen geeft, hooren laat.
in het geheel niet.
Miege, tn. t. de cout. helft, yr.
Microfile, adj. zie Microphyle.
pl. foort van ichneu- Miel, in. hanig.
Microgastres,
'blanc, witte honige
Mouches
mons.
honigbijen. Rayon de —,
henigraat.
rosat, rozenhonig;
Diicrographe, m. kleinfchri/ver.
Micrographic, f. befcbrifveng van Heine
zoete woorden o. enz.
veerwerpen,-die .fleeht; door vergrootgla. Mielat, m. miellee miellure , f. honigdauw,m.
jYLielleux, se, adj. honigachtig. Ce fruit a
zen zigtbear
no
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deze yrticht hetik tenets ho. Migmt, m. t. de pharm. vermineng, yr.
WI goat
nigachtigen fmaak ; zeer esangenaam, Mignard, e , adj. (mignon) aardig , bevallig,
zoet. Un ton—, een zeeraangename soon.
lieftallig, behagelijk enz. Manieres
Miellure. zie IVIielat.
gnardes, aardige, bevallige manieren.
Mien, ne, adj. pron. mijne mijne. Son Mignardement, adv. aardiglijk, bevallig+
frere et le —, zijn broeder en de mijne.
lifk, netjes, teertjes enz. 11 joue de la
Sa mere et la mienK, zifne moeder en de
flute fort —, hij fpeelt zeer
mijne. Ses amis et les miens sont venue,
op de Aft. Cela est — travaille, dat is
zijne vrienden en de mijnen zijn gekonetjes gewerkt. Itlever un enfant trop —,
men. Un frere, een van mijne broeeen kind al te teertjes opvoeden.
ders. Une mienne soetir, terse van mijne Mignarder, v. a. fam. troetelen, liefkozen;
zusters; s. Je ne detnande , que le ik
teederlijk en zachtjes behandelen. un
.Yraag flechts het mijne. La boate, qu'il
enfant, een kind troetelen. Les titres
a eue pour moi et les miens , de goedheid,
mignarclent souv-ent trop leurs enfants, de
die hij gehad heeft p oor mij en de mijnen.
moeders behandelen hare kinderen dii"
lVliette, f. kruimel, y r. brokje, beetle, o.
spills te teederlijk en zachtjes, zijn er
Ramassez les iniettes de pain, raap de
dikwilli al te mal mede.
broodkruimels op. Vous ne lul en avez Mignardise, f. fam. teederheid ; aardigheid
donne qu'une gij hebt hem flechts een
ittnemen.lheid; fijnheid ; bevalligheid;
beetjc, brokje daar yan gegeven. En
fraaiheid; vriendelijkheid enz. La —
voila une belle —, dat is een & p oi brokje.
de. ass traits me plait bien , de fijnheid,
Mieux, adv. beter; Beyer. 11 :it — que
bevalligheid barer trekken behaagt mij
von,, hij hest hetet, dan gij. On ne
Il a de la — clans ties manieres, hij
sauroit
beef: yriendelijkheid, aanminnigheid ire
faire, men zoude niet beter
kunnen doen. Vous ecrivez beaucoup
zijne manieren ; pl. liefkozingen; be.
qu'autrerois; gij fchrijft p eel beterI dan
koorlijkheden. 11 s'est laisse prendre aux
eertijds. Il aime jouer, que d'appren.
niignardises de cette femme, hij beef: zich
dre, I:ij head: meer van fpelen, Ilan van
door de liefkozingen dezer vrouw laten
leeren, hij toil lieverfpelen, dan leeren.
verleiden; t. jard. foort van kleins
Mes affaires vont —, que jamais, mijne
erifze anjelieren,
zaken gaan beter, dan colt. C'est la fille Mignature, f. ale Miniature.
du monde la — falte, het is het fchnonfie , Mignon, ne, adj. aardie, net, moo:, lief,
het welgemaaktfie meisfe van de ,vereld.
fraai , bevallig enz. Une bouche mignonne,
vaudroit qu'il partit, het ware beeen nette mond. Un visage —, een fraai
ter, dat hij vertrok. Ce garcon est —
bevallig gezigt. Votre soeur est belle et
(en meilleure sante, en meilleur etat), qu'il
mignonne, awe zuster is fchoon en bevalli g ;
n'etoit , deze jongen is er beter ,aan,
fam. Peelle geliefbosde, troetelzonde.
bevindt zich beter, elan te -wren. II a
Argent —, fpaargeld, -penning , potgold.
change en —, hij heeft zich gebeterd, is
Je n'ai point cl'argent ik heb geen
tot z;fn voordeel veranderd. De — en —,
fpaar- of potgeld, ik heb geen overvloehoe 'anger, hoe beter. Il faut esperer,
diggeld ; s. lieveling,tn. en yr. lieffe , G.
que cela ira toujours de — en —, men
La mere aime fort cet enfant, c'est son
moet hopen, dat dit, hoe !anger, hoe
de moeder bemint dit kind zeer, het is
om
beter zd/ gaan ; fam. A qui
Haar Jieveling, Haar troetelkind. Voilk
het best, om firifd. Nous le ferons k qui
mon petit —, daar is mijn klein liefje,
wij zullen het ono em het
mijn hartfe. Le peuple appeloit les favoris
best doen. II a fait du —, le —, qu'il a
de Henri trois, ses mignons, het yolk
pu, hij heeft het op het beste, zoo goed
noemde de gunstelingen van Hendrik
alt hij konde, gedaan. Lequel aimez-vous
den derden, zijne lievelingen. Papa —,
le — de ces denx chapeaux? welken van
mania mignonne, fuitdrukking der, kinds•
deze tlete hoedets wilt gij Haver?
rest) liefge papa, mama.
me — ce/ui-cis ik heb, dezen lieyer. Ili Mi nonne, f. t. d'impr. robijn, de kleinfie
ey a rien de -1 , que ce que vous dices,
Mort van drukletter.
er is niets beters, dan hetgesn, dat gij Mignonnement, adv. mooitfes, netjes, fraai.
zegt; s. II fait de son —, hij doet
ti es ; op eene aardige wijze. Cela est —
fait, dat is netjes gemaakt.
zijn best, hij doet, sp at hij kan. C'est
le —, que vous puissiez faire, dat is het Mignannette, f. foort van fijne, ligte kant
bests, swat gij kilns doen. Pal fait cel'a
gazen kant,' t. de com. fijn geflootene
p, tier; t. tie jard. zit; Mignardise pop,
pour le ik heb dat om bestwil
drinkgeld, o.' I1 a'donn6 la — au domes.
gedaan. Il y a un — sensible, er is cone
merkelijke verbetering. Il y a du — dans
tique, hij heeft het drinkgeld aan den
knecht gegeven.
son kat, zijn toeffand verbetert ; prov.
Le — est Pennemi u bien, :vie het altifd Mignot, e, adj. Un enfant —, een hederveit
beter tvil hebben, bederft het eindelijk,
kindle.
diktvijlr bederft men iets, wanneer men Mignoter,, v. a. fain. troetelen,fireelen, liefhet al te goed tvil hebben. Un tient Mt ' kozen. Vous gttez cet enfant, de le —
comme vows faites, gij bederft dit kind,
que denx to auras, een vole; in de
hand is beter, don twee in de lucht , men
door het teveel te troetelen, to liefkozen.
moethet zekere Ivor het onzekere kiezen. Mignotie, f. (gentillesse) fam. aardigheid;
t. de jard. La — ou oeil de Christ, zekere
Mievre, adj. fain. ondeugend , moedwillig.
rchoone plant.
mievrete, f. fam, guitenflukje, e.
Migrotise, f., yleiferi f, liefkozing.
moedwilligheid, y r. Ce n'est, qu'une
Migraine
ou hernigraine, f. fchele hoofdpijn.
het
is
Hecht,
een
guitenguk.
'
Migrane , in. _Mort van zeekrabbe, yr.
tligeau, m. Ivo/ van de derde foort, yr.
, f. verhuizing, uitwijking,
iVli-glaive, in. ovd wapentuig, half zweee,d,
au weervletats vin cenig velk
a. fear: van hellebaard, m,
.•••
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soar ett: antler land; t. d'hist. nat. La
des oiseaux, verhuizing, vertrek der
vogels , tegen het najaar.
Miguel, in. t. d'hist. nat. _Pug van Paraguay , vr.
Mihir ou mihr, tn. Perziaanrche godheid,
die de Grieken en Romeinen Illithra
noemden, vr.
Mijauree, f. iron. fain. nufje, o.; leelijk
varken , o.; zottin.
fam. even doer opkoken, zachtVIijoter,
fes koke .,?; fig. zie Mignoter.
I^lil, zie Mille.
gierst.
Mil on millet,
t.d'hist.nat. klein bloemeninfekt, o.
INElabre,
nt. kieken- of kuikendief,
Un , qui plane, een wouw , die in de
lucht zweeft. — on faucon marin, on de
mer, zeevalk , vliegende visch, die des
nachts glinstert.
Milandre, zie Cagnot.
kleine knikendief, evetrw.
Dlilaneati,
Milanese on milanoise, f. goudftinners arbeid wet twee Braden zijde , in.
koortc
Miliaire, adj. gierstvormig. Fievre
met g;etstvormigen uitflag. Glandes miliaires, huidklieren; s. m. zekere Jiang,
yr.; lang on naanw vat, , taarin de Romeinen water warm maakten, o.
f. meelpap.
m. floe:- van gierst 4 'r.
f. krijgskunst y r.; k-rligswezen,
0.; landvolk, o. manichap, landweer,
mina:, yr. Vegece a ecrit de la — des
Romains, Vegetius heeft over het krifgsevezen der Romeinen gefchreven. It a
perdu toute la ilenr de sa hij Izeeft dc
geheele bloom, het puck van zijne manj ehap, van zijn kriegsvo!sk verloren. On
assembly a la hate tomes les milices du pals,
men verzamelde in haast de ganfche
landmilitie, landweer, de waardgelders.
Nlilieien, m. foldaat van de landmilitie,
Ivaardgelder, landweerman.
zekere plant met onvolmaakte
Milicite,
bloemen, vr.
Milieu, tn. midden, o. middel, vr. Le —
du jardin, het midden van den Cain.
Nous voila justement au —, dins le —, sin
zijn wif juist in het midden. Couper
qch. par le sets in het midden doorre:fides). Le doigt du —, de middelvinger.
Prenez cela du —, neem dat nit het midden. La riviere passe par le — de la Ville,
do rivier loopt midden door de 'lade II
entra au — de Passemblee, hij ging midden in de vergadering. Dieu est au — de
foils, God ie midden onder ins. II demeura court an — de son discours, hij
Neel' midden in zifne redevoering ,fleken;
C'ost an homme , qui , au — de tout
cela , ne laisse pas d'etre a plaindre, het is
een man, die, met dat al, ,desniettegen(Mande, tech to beklagen is; middelweg.
'Le — est le plus sar, de mieldelweg is de
zekerfle. Il fain garder un juste — en tooter choses, men most in alle dingen tenen juisten middelweg hoiden. I1 n'y, a
pas de — h cela, er is daarin gr een middelweg,.geene andere uitkornst; t. de phys.
doorfcmjnend ligchaam,waardoor het licit
kan fchijnen , o.; vaste of vioeibare
die het licht doforlaat, middenflof,'vr.
Aliliorati, M. pl. fijne of uitgezochte zijdi
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rode. Van —, de krifgskanst. La dis-

cipline —, de krifgstucht. Exercices mili.
mines , krijEsoefeningen. Action —, krifgs.
dead. Service krijgsdienst. Les lois
militaires (martiales), de krijgswetten. On
contraint les habitants, par execution -, it
payer contribution, men noodzaakt de in.
woners, door krifgstlwang, door inkwartiering Tan joillaten, belasting te betafoldaat.
lest ; s. m. krifgs;nan,
Un Vieux , et g oueie krifgsman. Les
militaires en activit-6 cle service, de werke.
HP, dienstdoende krijgslieden.
Militairemcnt, adv. naar oorlogsflijI , vol-manier.
gene kri j gsgebt
Miiitante, ad j . f. Egiise —, de firildende
kerk bier beneden.
Militer, v. n, fir Wen tegen jets. Cette raison milite pour snot, contre moi, deze
greed, dit bewijs flrijdt wear mif , tegen mil.
Mille, pl. mires , tn. rnifl, vr. — d'Allema.
foe, d'Angletei re , d'Italie , .Daitfche,
Engelfcize, Italiaenfche mijl. 11 y a deux
mines d'Allemagne d'ici k la Ville, van
bier' tot aan de flad zijn twee Duitfche

Mille, adj. sans p1. duizend. Trois — homrues , drie duizend man, menfchen. Je
l'ai dit plus de — fois, ik heb het meet
dan duizendrnaal (zeer dikwifls) gezegd.
je vans rends — graces, ik bedank n
zendmaal. Het jaargetal bedoelende,
zegt men mil , als : Nous ecrivons a present nail huit cent dix-neuf, wif fchrifven
111e achttien /sonderd negentien; prov. II
est menteur, comme taus les hij jokt,
als alle duivd1s.
Mille-canton, in. t. de path. klein broedfel
van visch, o.
Mille-fanti, m. ltaliaanfche vermicelli.
sterna.
Mille-feuille, m. duizendblad, o.
tatoire, niesk.ruid, o.
Mille-fleurs, f. Eau de —, koepis, die alt
een geneesmiddel Ivordt ingenomen. Rosolis de —, duizendbloempfeswater, gemaakt
van brandewifn en fap van verjcheidene
bloemen.
zie Piment.
Mille-greux, m. zeebies aan de zeekus.ten , yr.
Alillenaire, adj. dat duizend zich bevat.
Nombre —, getal van duizend, duizendtal ; s. m. lien eeuwen; pl. Chiliasten,
die geloofden, dat de aarde , na het laatfle oordeel , duizend fares; lang een paradijs zoude zips; aan- het duizendjari.
-ge rijk geloovende Christenen.
Mille-pertuis , in. t. de bot. St. yanskruid, o.
ou araignee de
mille-pecles,
mesa f. t. d'hist. nat. duizendbeen ,,zie Jule.
zeer poreus voortbrengfel,
Millepores,
voortbrengfel der veelvoeten, o.
Portugeerche gouden meant, yr.
Milleres,
Milleret, verfierfel aan den zoom dee,
vrouwenkleederen, o.; zie ook het voor•
gaande wooed.
Millerie, f.
zekere bloetntrosfss
drageede plant.
1Vlilleri e, f. gierstakker, on. gierstveld,
-land, a.
Millerolle, f, t. de say. oliekraik ; eertifdt
inaat vas; zes en zestig Parijfche
tee:, voor oliffolie, in Provence.
Millesime , m. jaargetal op muntflukken,
o.; na het jaar duizend geflagen munt1 , 471 Italie, sr.
flak 2 o. (i tie pout pas dire, en quelle
Dail!taire, adj. tot den oarlog, krifg behooart*
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annee cette thonnoie a etc frappee , le —
est tout efface, men kan niet zeggen,
welk jaar dit muntfluk is geflagen, het
Ces piefaargetal is geheel uitgega
;114 ;
ces out Ice tns.mes
de 17,55, /789 et
'1795, deze flukken liebben de jaargetallen van 176s , 1739 on 1795.
Mille-soudier,
een, die des daags duizenrt fluivers heeft to verteren.
Millet, zie Mil; prov. C'est un grain de —
dans la gueule d'un arse, het is een drop.
pel in de zee, het is in het geieel niet
teereikend, het is zoo veil als niets.
Milli, m. geflachtwoord van het duizendfie
gedeelte van icts, o.
Milliade, f. kring van duizend jaren.
Milliaire , m. et adj. Mifienaantooner. Cowijlzuil , /leen; t. de
lonne pierre
bot. Plante
a feuilles milliaires, duizend'
bladerige plant.
Milliard, m. duizend millioenen, o.
lYlilliare,
duizendfle gedeelte van de
are , bijna eon voet in het vierkant , o.
Milliasse, f. fam. zeer groote menigte.
Millkine, adj. duizendfle. Il est le —, hij
is de dnizeedfle. La — armee aprés la
fondation de Rome, het duizendfle jaarna
tie flichting van Rome; s. duizend/le
gedeelte, o. 11 est interesse dans cette affaire pour un , hij heeft iuoor een duizendfle gedeelte aandeel'in deze zaak.
m. duizendtal, o. Combien coute
tin -= de ces clone? hoeve-el kost een duizendtal van doze fpijkers? Il a achete
tin — (de bottes) de paille, hij heeft een,
duizendtal, duizend bosfers firoo gekocht;
pl. een zeer groot getal o. Des milliers
d'hommes y out eon zeer groot getal, duizenden van menfchen zijn daarbij omrekomen. Je pourrois vous en citer
des milliers d'exemples, ik zou u daarvan
g ene zeer groote menig-te voorbeelden
kunnen itanhalen; duizend pond, tien
eentenaars, o. Cela pose dix milliers dat
weegt tien duizend pond, honderd tentenaars. A —, par milliers, adv. in zeer
groote menigte, bif duizenden. On en
trouve a —, par milliers, men vundt er
bif duizenden.
Milligramme m. nieuwe Franfche maat,
het duizendfie gedeelte van eene gramme,
Millilitre, in. nieuwe Franfche maat, het
duizendfle gedeelte van de litra.
Millime, in. het duizendfle deel van de
franc.
Millimetre, m. nieuwe Franfche mast, het
duizendffe gedeelte van den metre.
Millington, m. groote boom, gelijkende
naerr den trompetboom.
Million, m. millioen, o.; ontelbare keeren.
La guerre pdssee a coutd bien des millions,
de verledene aorlog heeft vele millioenen
gekost. Je l'ai ouI dire un — de fois, ik
heb het ontelbare keeren hooren zeggen.
1V1illionieme, adj. millioenfie , tien maul hon.
derd dufzendfle.
m. et f. zeer rijk mensch, bezitter van een of weer millioenen, millianair.
m. nieuwe Franfche moat, het
duizendfie gedeelte van de Here.
Millouin, milonin, m. zekere vogel , foort
van Wilde eend, vr.
IVIillouinan,
foort van eend , bergeend, yr.
Milmils , f. p1. Indiaansch katoen, o.
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Milord m.
aanzie7Ijke titel i n
Engeland.
Milort, m. zekere niet vergiftige Hang in
Milaan, yr.
Milphose ou miltose, f. t. de med. kaalheid
der oogleden; uitvallen der oogleden met
ontgeking , o.
Milphyque, adj. t. de mid. Medicament —,
rnillel tegen het uitvallen des haars,
der wenkbraauwen.
Minsaraga, tn. opzigter over de openlij4e
gebet4wen hij de Turken.
Mime ,
kluchtrpeler, tooneelgek; klucht-ipel bij de oude Romeinen, o.
Mitneuse ou mimose f. t. tie bot. zie Sensitive.
Mimiambe, m. t. poet. jambisch,,vrij en
ontuchtig vers, o.
Mimique, adj. kluchtig.' Piece —, kluchtig
(Ink. .
Mimographe, m. luchtfpelfchrifver.
Mimologie, f. nabootfing van eons anderen
fiem en gebaren.
Mitnologue, m. nabootfer van Bens anderen
flem en gebaren.
1\'Iimule, m. t. de bot. foort van klein vingerhoedskruid, e.
Mimusope, m. t. de bat. boom , welks bias.
deren naar eenen apenkop e lifke n.
Minage , m. t. de coot. meetregt op het ko.
ren, o.
Minahouet ou minaouet; 111. t. de mar. draaijer,, am bet fiengewant aan to zetten.
Minaret, in. rend torentje der Mahonatdaanrche moskein, o.
Minatzin ,
astronomist des ktnings van
Perzie.
Minauder, v. n. zich gemaakt aanflellen,
zich op tone gemaakte eNlilat zoskets
aangenaam to waken,
Minauderies, f. pl. gernaaktheid,gemaikte
manieren. Elle se rend ridicule par ses
zij maakt zich, door hare gemaaktheid,
kelagchelijk.
Mince, adj. dun. Donnez-moi tine tranehe
de pain bien
goof niij eene zeer donne
fisede brood. Ce papier est bien dit
papier is zeer dun; fig. gering; klein;
flecks ; fchraal. Il jouit d'un revenu bien
hij heeft een zeer gering inkemen.
Il a un mirite bien bij heeft weinig,
eene fchrale verdiens:e. Vous avcz l'esprit
gij hebt weinig verfiand. Une
noblesse —, een geringe, klerne adel.
Elle a la mine bien zij heeft een ge.
ring uitzigt, voorkomen. On nous a
donne on diner fort —, men heeft one een
zeer flecht, fchraal middagmaal gegeven.
Une paye
eenb geringe bezolding.
Mine, f. gelaat , o.; uitzigt, aanzien,
voorkomen, o.; gedaante, geflalte; ge.
boar,- mine enz. Elle a la — fibre, zij
heeft een trotsch, hoogmoedig gelaat,
voorkomen, zij ziet er trotsch uit. C'est
tine femme de grande —, het is eene vreuw
van groot aanzien. Il a la — basse, hij
heeft een gering uitzigt. Juger les Bens
it la —, par la sur la —, de menfchen
naar het ulterlijke aanzie/ beoordeelen.
Ce jambon a bonne
deze ham ziet er
good Il a la — &etre' riche, hij
fchijnt rijk to zijn. Il a, it porte bier
la — d'bn vagabond, hij beefs wel de ge.
daante, het voorkomen van tenet, land-.
loeper. 11 fit — de sortir, hij deed, als
of hij wilds ,uitgaan. Elle vous fait bonAO
Aaa
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zif ziet u vriendelijk aan. Pre- Mineraliser, v. a. mineralizeren. Lesvapeurs
ne
metalliques mineralisent les tetres, avec les.
, neem u
nez garde, II, vous fait la
quelles elles se combineut, de bergaoffeacht , hij ziet u fluursch, zuur aan,
lijke dampen minetalizet en de aardroorCate fille fait Dien des mines, dit meisje
ten, waarmeele zif zich verbinden. Plomb
maakt vele gebaren. A quoi bon toutes
mineralise avec le soufre, met zwavel ge.
ces mines? waartoe dienen al deze gemineralizeerd loud.
bared, omflandigheden? \II ne paye,
quo de , hij heeft een goed aanzien, Mineraliste, mineralisateur, mineralogue,
suifn4enner, delffiofkundige , beratofverse goede gefialte, gedaante enz., en
werker, verzamelaar van bergfloffen.
,verder nie:s ; fig. Faire bonne — a mauMinetalogie
, f. L. did. delft, nripa. of berg.
in
ongunstige
omflandigheden
vais jen,
flefkunde.
een geed gelaat toonen zich in tegenq. q., Mineralogique, adj. tot de ticifflofbehoorende•
fpoed groat ho: den. Faire froide
d'être a- Mineralogne,m.tiete-,tnifn-,bergflofkundige.
icmand keel bejegenen. Faire
moureux , zich aanjtellen; als of men Minerie de sal, f. (mine de sal) zoutmifn.
verlie0 ware; mifn , bergffofgroeye, yr. 1,Vlinerval, in. geld , dat de leerlingen op de
Latijnfehefcholen aan hunne onderwijzers
bergwerk , o. Une d'argent, eene
roar het enderwifs betalen 5 fehoolcr eld o.
vermijn. Une — de far, eene ifzertnifn.
— de charbon de terre, fieenkolentnipt. Minervales, f. pl. feesten, ter acre van 411inei-t)a, o.
Travailler aux mines, in de wijnen, bergeverken arbeiden— t a — s'eboula sur les iNI/vin,e.otuvew,. f, fig. fcboone, knappe, kundige
iverklieden
miff;
flortte
'ouvriers,
te, 1. fain. katfe 5 poesje ,
Le
—, zout uit de groeve , fleen- Millet,
hi. Sd
joue avec le chi= , het katje fpeelt met
zout; fig. La — est eventee, het geheim
den
hand.
,
Voici
de
la
—
d'or,
is ontdekt ; et is
Mi nette,f.tobbetje voor nand tot bakfleenen,o.
tint s
i gouderts. -- de plumb,, manse.
bergman , millnwerker ; t. de
pliante on amide; — vivo, buigzaam of Mineur,
guer. ondermijner, mineur; zePre worm,
'warm, ligt vlocifend erts. — de plomb ,
.
,die
coder
het
weeke der bladeren leeft„
zilver
inhoudend
looderts.
tenant argent,
Pierre de , teekenkrift; zekere Franfcke Mineur, e , adj. et s. mineletjarig , onmon.
dig ; minderjarige. Un
un enfant —,
koren- of kolenmaat , eene halve mudde ;
een miederfarig kind. Une mineure, une
t d 'ant . G r i e k s c h g ewigt , ont renr een
t.
fille inineure, glen minderjarig meisje ;
fi geld,
.Romeinsch pond, o; oak zeker fink
prov. Ce n'est pas 1 le profit des mineurs ,
b.; prov. 11 en a pour sa --de fever, hij
dat hrengt geen voottl2e1 aan; adj. comp.
is betrapt , hij heeft zifnen loon charkleiner,, geringer. L',Asie mineure, klein
i,oer ant; (nide Griekiche man:
Caracteres mineures, kleinere letvan bonderd drachmen; t. de guer. mijn,
tors; t. de inns. Ton — 4 kleinere, zach.
kruidmiin. Faire jouer, sautes une
tare
teen.
L'excommunication mineure,
Mettre
le
feu
a
eene mijn doen fpringen.
de kleine kerkenban. Les quatre mineurs,
une —, g ene mifn aanfleken. Le taucissbn
de vier geringe geestelifke orden in de
d la —, tie milnworst.
de
Rootnfche kirk, Les Freres mincurs, de
v a . o n d e rm ij nen , O ndergidven.
V.
minnebroeders.
de
vijand
L'ennemi a mine ce bastion,
heeft dit bolwerk ondermijnd. La place IVIineure, f. t. tie log. tweede fleiling eerier
fluitrede. Accorder, prouver, vier la ,
,
est si fort dans Peau, qu'elle ne pent se
de tit cede fielling toefiaan, bewlfzen,
dat
zif zichligt
ni zoo diep in hat evater ,
e vesting
d
ontkennen; fielling, die een 'indent in tie
onderlraven fact ; fig.
gotie7eleerdheid verdedigt , wanneer hij
tt ith o lleti ; titteren , verteren. L'cau
doktcr wil warden.
mine la plerre, het water halt den (leers
tnengel, o. zoo veal als tenepint.
W i t. Le courant de la riviere a mine la Mingle
roingrelin,
, e , adi. et
zwakf es ; die geese
de
firoom
der
rivier
pile des arches,
klachten heeft.
heeft de zuil van de bogen der 'brag
zekere
boom
op Guyana.
gehold5 verteerd. Cette maladie le mine, Minguart, in.
inus. zie Miniaturiste.
dete ziekte teert hem Ult. Le chagr:n le Mil:latent,
f. • ne kleine fchilderij in 51,10.
mine, het verdriet , hartzeer vErtz,ei t
ter-ver y , miniatitur.
•• Le t emps mine tout, de tijd vernieit,
Miniaturiste
ou neinture en miniature, in. fijn.
rwoest alles.
ve
rchilder , fchilder in miniatuur.
Mineral, in. metaalaarde i vr.e erts met
f. uiterst klein gedeelte , o.
aarde vermengd.
Mineral, tn.- pl. minratix 4 vain- , berg- Mini re, f. lat7nberg in. mijngroevc, Vr.;
,, o.
bergwerk
4roudinijn.
dont
se
Le
vitriol
est
en
oil
d elfrof^ v*.
matrice des metaux, mijnader, vz:. gang
tribe/
forme le cuivre, het koperrood ,
in eene mi/n,
metaalmoeder,
is eene hereto'', waaruit bet Raper Zilil
veneneux, Minime, adj. dortherbruin. Couleur —, den.
alninertt.
w on,.
k
erbruiee
Refer
;
t. de anus.latervalle
rts.
gi fter`ts.
keens( tyfebentijd ; s. M. geestelijMineral, e, Adj. tot delffiof behoorende
ke, monnik van de orde, geflicht tioor
berg.
bergfiefachtig, mineraal. Sel
St. Francois— de Paul , in 1,w:4, minne..
tout. Le refine —, het mineriral; IA, het
broader
ize,kere flang , vr.
mi.
Eaux
ininerales,
rijk tier delffleffen.
Minimum, in. t. de math. kleinfle , xeringfle
watere n.
nerale
graced van vermindering of afneming
flof, die tens ander* tot
IVI,neral-isateur,
n er greetheld van gene evaarde , vats
taa l maakt y r.
tnc
eenen
prigs.
bergflof
•au
vereeniging
Mineralisation, f.
bediening, ambtsverrigting
wet zwavel, rotteiz'ruid , mineralizering. , Ministere,
vr.
;,atekt;
dat
veer
ilienst ; regering tier miMetal susceptible de —, rnetaal,
711,!Crf
s
e
!
fi,ettei.itli
moors , vr.,; vergadetnineralizering vatbaar is.
fing
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gekiPt is, van het boo'ret to houden ;

prov. Nous ne mangerons pas un — de eel
_protestanten, vr.; ministerie, 0. Se
ensemble, wij zullen niet lang met el.
hien acqu i tter de son —, zijne bediening,
kander vereenigd zijn, zamen doen.
zijn ambt wel waarnemen, zich wel
daarvan kwiften. Si vous avez besoin en Minotaure, m. verdicht monfier, gedregt,
half mensch, half flier, o. Thesee de,,e
cela de men je serai a votre service,
le — dans I'lle de Crete, Thefeus overwen
indien gij hierin mijnen dienst, teijne
den minotaurus ep het eiland Creta.
ambtsverrigting noodig hebt, zal lie. tot
.uwen dienst zijn. Le — etoit entierement Minuartia , f. minart, m.; t. de bot. zeAere
plant, minuartie.
oppose a cette mesure, de Jlaatsraad, de
regering, de ministers, het ministerie Minuit, m. middernacht. Il est rests au bat
jusqu'a hij is tot mtddernaeef, tot
was geheel tegen dozen maatregel. Par
twaalf uur op het bal gebkven.
overflaan.
m. klesne fperwer.
• Ministerialisme, m. verkleeftilteid aan het
Minusculaire, m. t. d'ant. onderpachter
ministerie, yr.
Rome.
Ministeriat, m. inns. regering van eenen miMinuscule ,
nister, beter Ministere.
kleine drukleiter, v#.
Ministeriel, le, adj. ministeriiiel, tot het Minute , f. minuet, het zestigfle gedeelte
ministerie, of tot eenen minister of
van eon cur, van eenen graad. 11 attend
flaatcdienaar behoorende. Fonctions miimpaciemment, iI compte les heures et let
minutes, hij wacht met ongeduld,
nisterielies, bedieningen , verrigtingen
j
der ministers.
telt de siren en de minuten. je revicns
dans une ik kom in eene minuut, in
Ministetiellement, adv. in den minirterieeeen oogenblik terug. La terre, dans son
len corm. 011 le lui a communique —,
men beefs het hem in den hij het minismouvement diurne fait quinze minutes de
terie gewoonliiken vorm medegedeeld.
degre en tine — tie temps, de aarde legt
,
;
Ministre, jiaatsdienaar,flaetsminister
in hare dagelijkfche beweging, vifftien
gezant; leeraar hij de protestanten. II
minuten vat: eenen grand in eene minuet
t d s a_fe L'Ile Fer est a viugt degres,
est le premier — d'etat, hij is de eerfle
deux minutes, trente secondes, a l'occiclent
,flaatsdienaar, minister. Le — du culte,
de Paris, het eiland Ferro ligt twintig
de minister van den eerdienst. — de la
graden, twee minutes, , dertiq fekunden
guerre, minister van oorlog. Les minis.
tree strangers jouissent de certains privilewestelijk van Parijs; t. d'arch. zestigfle,
ges danr les cours, ott ils sont, de yreemde
dertigae en twaalfde gedeelte van de
gezanten genieten aan de hoven, waar
Zetmaat, Welke men neetnt, om de over.
zij zijn, zekere voorregten. Le — de
eenkomst tier deelen van een gebouw to
bepalen, o.; t. de peint. acht en veertigPrusse etoit absent, de Pt-alai-eke minisfle gedeelte van een hoofd, o.; kladde ,
ter, afgezant, was niet tegenwoordig.
Le — de la parole de Dieu , de dienaar
vr.raw opjlel van eenig gefchrift, (brouild
Ion) o.; t. de jur. eerste ontwerp . orivan Gods woord ; opperfle van een klooster ; hewerker, tn. werktuig, tot vol.gineel of oorfpronkelijke eerier aAte , 0.
minuet, vr. Faire la — d'une lettre , het
brenging van iets, o. Il flat le — de sa
colere, hij was het werktuig, tniddel
concept, het ruwe °Mel van eenen brief
maken. La -. d'un acte , de ce contras,
van, zijne gramfchap. La peste, la guerre,
la famine sont lee ministres de la vengeance
de minuet eener , akte, van dit kontrakt.
de Dieu, de pest, de oorlog, de hongersLes minutes doivent awe en papier timbre
nood zip; de werktuigen vita Gods ' on marque, de ortginelen, de oorkondev,
weaak.
de minuten moeten op gezegeld of gegen,,.
peld papier gefchreven zijn. I y avoic
Ministrerie, f. amht van eenen opperfien des
kloosters, van eenen kloostervoogd, opune omission dans la grosse (copie), i1 fah.
pervoogdijfehap in een Ilia thurifnen
lot avoir recours a la er was in het
klooster, o.
affchrift, in de kopij iets uitqelaten,
men moest het oorfpronkelijke, het
Minium, m. (lees miniome) meals, zekere
roode verve, vr.
nele nazien; klein fchrift, (la coulee) o.
fam. bevallig ,aardiggezigtfe, o.
Ecrire en —, geheel klein jekrifven; t.
Minois,
d'arts. klein getand rad, o.;
Ninon, m. poesje, katje, o.; prov. Il ende med.
tend bien chat, sans qu'on lui dise hij
Fievre minutekoorts, zeer hevige
%Peet aanfionds, ',vat men zeggen wil,
koorts, Welke een zieke niet langer, dies
hij heeft aan ten half 'word genoeg.
vier dagen, wederftaan kan.
Minoratif, 'm. t. de med. zacht afdrijvend Minuter, v. a. ontwerpen, iets fchriftelijk
geneestniddel, o.; adj. Les plantes minoapJtellen; t, de prat. tninuteren, eels
ratives , de zacht afdrijvende planten.
origineel uitvaardigen, 11-hrilven, het
Minoration, f. t. de med. zachte outlasting.
concept maken. Minntez cela, comme on
Minorite, f. mindetlarigheid, onmondigvous a dit, flel, fehriff dat op, zoo ale
Izeid ; minderheid. Ce bien fut vendu dumen u heeft gezegd. une acte, un conrant sa dit good werd gedurende zijne
trat de manage, eene akte, een kuwelipso
minderjarigheid verkocht. La — des voix
kontrakt minuteren, °Mellen; klein
dans une assembles, de minderheid van
fchrifven; fig. 11 minute son depart, hij
.liemmen in eene vergadering.
denkt op zijn vertrek. II y a longtemps,
IV:inot, m. kwart mudde , yr. Le — de Paqu'il minutoit de le faire, hij fmeeddie
ris convent un pied cube, de Parijfche
reeds lang het ontwerp van dit to doer,
minot bevat eenen kubiekvoet; t. de mar.
— la foite, alle oogenblikken op zijn•
ook bodeloef; fotntijds geeft men
vlugt bedacht zijn.
ook deze benaming, bij de Franfchen, Minuteur, an. die de paufelifke but opflelt.
aan eon kort filth bout, dienende, om
fi (lees minucie) kleinigheid, herscis handers vas het anker, wanneer het
zeling. Vous y ou* arrkez toujoters a des
Aaaz
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minuties, gij houdt u altijd met beuzelingen op. Ce que vows dites la est une
hetgeen, wat gij daar zegt , is eene
kleinigheid.
ISaintitieusement, adv. np eene betmelachtige
wifze, op het ideite(te. Il ne Taut pas
examiner eels —, men meet dit zoo naauwkeurig niet onderzoeken. 11 a calcule
tome la depense , hij heeft de ganfche
uitgaaf op het kleinfie berekend.
IVlinutieux , Se, adj. beuzelachtig, zith met
beuzelingen ophoudende. C'est un homme
, het-is een man, die zich met bertze.
lingen ophoudt. Recherchea minutieuses,
beuzetachtige, al te naauwkeurige onderzoekingen.
fan!. kleine longer),
1Vliou, mioche,
IVIiostade, f. geringe, flechte fergie.
e, part., pass. ter helft verdeeld.
nit twee gelijke deelen, maar ,art verfchillendeu ward; t. de bias. teu ver.
deeld fchild. Louis quatorze a supprime
les chambres miparties , Leriewijk de veer
tieode heeft de gedeelde kamers, die hell'
met- Roomfchen en half met hervormden
bezet waren, afgerchaft.
Mipartir,, v. a; nit twee gelijke , maar ongelifkaardige, deelen zamengellen.
IVIiquelets, in. pl. reo y ers; gidien van het
Pyrenefche gebergte.
Bliquelot, m. bedelende pelerim van Sint
Michel; fig. pop. 1.1 fait le hij fpeelt
den huicheletar,
Mirab , f. t. d'astr. eene vaste tier in den
pals der zwaag.
1. kleine lekkere pruim.
Mirach, t. d'astr. vaste fter in den garde/ van Andromeda , yr.; t. de med. een
Arablich woord, zie Epigastre.
Miracle, in. wonder, lvonderwerk, mirakel,
0. wonderdaad, buitengewone of zeldzame daad , yr, -Ce s'est fait a la vue de
totite rassemblee, el,"t ',wonder is in het
gezigt van de geheele vergadering gebertrd. La resurrection de Lazare est tin
des grands miracles, dont pane revangile,
de opwekking van Lazarus is een der
groote wonderwer,'-en, waarvan het evangel;e fpreekt. C'est un n'ait pas
ete tue , het is een wonder, dat hij niet
is gedood geworden; fam. C'est un — de
tolls voir, he: is een wonder, u te zien.
Cette' benne est un — de la nature , deze
faroonheid is een wander der natuur.
Vous avez fait la un beau —, R if hebt daar
was moois, eene wonderdaad gedaan. A
—, adv. zeer, wonderlijk , fchoon, :wet.
dat is wonder fchoon
Cela est fait
gedaan; ptov. 11 vient la, comme liable
hij komt daar te ontifde.
en. ,
111iraolifi q ue, adj. (ouvrage) wonderbaar werk.
opperflalmeester des koMiraeor-bachi,
R ings van Perzie.
Teliracule, e, adj. op., aan wien een wonder
beefs plaats geltad gebeurd is.
Miraeuleo s e ment , adv. wonder baarlijk , wonderdadiglijk. St. Pierre foe &Byre — de
ses liens, par un Inge, de heilige Petrus
ward tip eene wonderdadige wijze , door
wren engel, nit zijne banden veriest.
Cat homme eckappa — du naufrage, deze man
ontkwarn wonderbaarlifk aan de fchipbreuk
Niraculeux , se, adj. wonderbaar, wonderUae chose miraculeulse, eene wonderbare zank. Une action miracukuse ,
cone wondertiaad.
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Miraculiser, v. n. wonderen doen,
e, adj. t. de bias. van verfchillend
fchakeerfel ,rpiegelachtig. D'azur a trois
papillons d'or,, mirailles de sable, drie gouden kapetlen , met zwarte fpiegels, in
een blaauw veld.
Miraillet, miralet, t. d'hist. nat. zekere
visch van het gellacht der roggen, [piegelrog.
Miramiones, f. p/. vrouwen, die kinders opvoeden , de zorg over jonge menfchen en
zieken hebben.
opperhoofd der geloovigen,
Miramolin,
eertitel der Turkfche prinfen.
ViirnuEler, v. a. p. u. fcherp bezien,bekijken.
mierenleeuw , niiereneter.
Mircolion,
t. de chas. viffiarig wild zwijn,
vlire ,
geneesheer.
o. ; t
Mire, f. mikifzer, vizier op een kanon,
op eenen fnaphaats, ook op een peilkornpas, o. Coin-de —, keg adder een kanon.
Coussin de —, groote keg, in plaats van
een flelhout; fig. Ce n'est pas lä son point
de —, dat heeft hij niet in den zin , dat
it zijn eoginerk niet.
Mire, adj. t. de chas. Sanglier vieffarig
wild zwifn, met binncnwaarts gebogene
flagranden.
Miremeat, m. t. de rear. damphding van,
boven de aarde, opdoensing van dampen
nit de garde boven den horizon, die de
aardrche voorwerpen, op eenen grooten
afland, veel hooger doe: zien,,dan zij
wezenlijk zijn, yr.
IVIirer, V. a., mikken, aanleggen: "Aprês
avoir bicn mire., it n'aprncha pas seulement
du but, nadat hij Lang gemikt had,
raakte hij niet Bens kort bij het wit.
— on oeur, een ei tegen het licht bekijken, of het ook veil is; fig. fain. I1 y a
longtemps, miroit cette place, reeds
lung heeft hij die plants in het 'cog gehad, daarnaar gehaakt. Se —, v. r. zich
fpiegelen, zich in eenen fpiegel enz. befchouwen. Elle s'est longtemps mires dans,
a cette glace, zij heeft
lang in dozen befchottwd , gerpiegeld. Se —
dans l'eau, zich in het water bekijken.
On pent se — dans des cuillers &argent,
men kan zich fpiegelen in zilveren le..
pels; fig. Se — dans ses plumes, zich its
zifne fchoonheid, in zijnen opfchik /Piegelen, hoogmoedig daarap zijn. II se
mire dans son ouvrage , comme 1$ paon dans
sa queue, hij heeft zoo veel op met zijn
werk, als de paauw met zijnen fietart.
Se — dans les actions d'autrui, zich aan de
daden van eenen anderen fpiegelen; t. de
mar. La cote se mire, ou est en mirement,
de karst doet zich boven den horizon zien.
Miri, m. belasting op de landerijen-its
Turkije, yr.
Miricide, adj. die wonderwerken zags.
1V/irides, f. pl. t. d'hist. nat. infekten , met
halms vleugeldekfels, die zeer groote
oogen met een driehoekig ligchaatn hob..
ben o.
Mirifique, adj, wonderbaar.
m. plant van het geflacht der mt.
jaden, Yr.
m. pl. zie Mirides.
Mirlicoton, m. foort van grease, gels
herfstperzik, yr.
mirtifique, adj. zie Mirifique.
Miniflore, m.
falefionker, pranker.
Mirlilot, no. pop. zit Mailot.
11i-
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zend gulden ; gangbaarheid der munten.
m. in het omberfpel, de twee
Cette monnoie West plus de — 5 e'eze :runt
zwarte azen zonder matadors.
is Islet sneer gangbaar. Un 1ucat est de
Mirliton , m. fam. kinderlpeelgoed, o.
partout, een dukaat is everal ga;zgIVIirmécophage, zie Mirconon, Fourmillier.
boar ; t. de jur. — en possession, in lenrmidon, m. fam. dwergfe, klein mannerzit fuelling; t. de rel. fink /lout onder de
fe 5 ventje , o.; wijsneus,
pert, om de fncde van papier te vergulm. t. d'hist. anc. fool t van kampden, o.; t. de say. dr ogkast voor z,ep;
vechter bij de Rotneinen, die het aft. de mar. La — a l'eau, het afloopen van
beeldfel van eenen visch op zijnen helm,
eon fchip. La — en place, bet oprigten
had , gewapend met een (child en eene
of
plaiztfen van lets; t. de forg. 110 ifzeisfen.
zer, dal op een ander gefoldeerd
,
m. fpiegel. La bordure de —, de
om hetzelve te yerlierken, o.; t. de seer.
Hist van den fpiegel. Glace de —, foieLa
—
en
breche,
zich
war
den
het in bres leggen ; fig.
gelglas. S'ajuster
faun. Cet homme est de —, deze iron
fpiegel aeznkleeden; fig. Les yeux sont
durft zich listen zien , kan overal 1 ct le — de l'ame , de Dagen zijn de fpiegel
fchifnen ; zuijze van zich to kleeden.
der ziel. — ardent, brandfplegel.
Cette raison , cette excuse n'est pas de —
concave, holfpiegel; t. de mar. (fronton)
doze frond , deze, veiontfehuldiging is
van een ;chip ; t. d'hist. nat. zefpiegel
islet aarnemelijk.
kere dagkapel, vr.; teeken aan de fiammen der boomen, Welke gekapt zullen MisCrable, adj. ellentlig, ongelukkig, erbare
melijk ; armiartig; rampzalig, deernisworden, o.; foort van net met eenen
vaardig ; flecht enz.
traine une vie
fpiegel, om vogels te vangen o. ; t.
bien
leidt een ellendig liven. II
marech. Un cheval a -, e' en appelgraauir
a fait use fin —, hij beefs` een rampzalig,
paard, dat zwartere en blinAende ylekken heeft, dan het overige haar is. Clicerbarmeliik einde genomen, hij is in
armoede en ellende gefloeven. Les raibruine fclzimmel. Oeufs au
val bai
sons, qu'il alkgue, sont misc:rables, de re-, ongeklutste gebakkene eiftren, fpiedenen, die hij aanvoert , zijn arinhargeleiferen ; Plaats in eene rivier,, ivaar
tig. I1 fain étre bien — 5 pour faire tine
het water efen , zeer fill is , yr.
,
action si honteuse, men woes` zeer flecht
Miroite, e, adj. t. de marecb. Cheval
zijn, om zulk eene fchanel elijke daad te
zie bij Miroir.
bai
does; s. ellendeling, tn. ongelukkie,
Miroiterie , f. fPiegelhandel,
fpiegeniaker, -verkooper.
deerniswaardii, onnoozel mensch, o. 11
Aliroitier,
faut assister, secourir les miserables, men
Niron, m. roeirchip, o.
inset de ellendigen bij fiaan , te hulp koe.
tot
de
Penlvruchten
Mirosperme
eene
men, onderfleunen. C'est un petit —, het
behoorende plant , yr.
is een kleine fchelrn.
Mirostoyer, v. n. zich veal inbeelden; zich
IVIis4rablement, adv. ellendiglifk, erbarmein cenen fpiegel bekifken.
lijk. Vivre —, ellendiglijk Leven. Ecrire
Miroton , m. wet kruiderlfen toebereide ge—,
erbarnielijk fchrifven.
kookte fneden vleesch, yr.
Miserastie, f„ naam, dien de 7aponnezeo
m. eene onyolmaakte plant, y r.
y
aan
zeker
gewigt
voor
olie
te
Venetie
,o.
erfcheidene
zelelzaamhe'den geven,
1Vlirre , f.
waarmede zij hunne vertrekken verfie.
zekete plant , y r.
Mirsine,
ren.
Mine, zie 1V1yrte.
Misere, f. ellende, arfnoede, y r. gebrek
jVlirtslle, f. zie Airelle; dagvlinder,
o. behoefte , vr.; onheil , o.; need, rn,
m. t. de pal. dagteekening,-Wanneer
onvolkomenheid, zwafrheid enz. -11 est
procesakten in de kanfelarij ivorden
mart de faint et de —, hij is van honger
overgegeven, ingeleyerd, y r.
en ellenele, gebrek gefiori'en. 11 vit daus
e, adj. et part. van Mettre,
la plus grande
hij leeft in . de grootfle
Misaine, f. t. de mar. fakkezeil, o.
armaede, behoefte. Le monde est use
planten van de twee en
Misandres, f.
vallee
de
—,
de wereld is een tranendal,
twintigge klasfe.
een dal van ellende. Si vous le tirez de
Blisanthrope ,_tn. et f. ntenfchenizater, -haat.
een yerdrietige,
cet embarras, vous le tirez d'une grante —,
fler; adj. Uoe humeur
zoo gif hem slit deze verlegenheid trekt,
gernelifTee inborst.
onvrien.
zult gij hens nit eenen fro, ten flood lzelie
Misanthrople, f. menichenhant,
pen. C'est sac
que de passer la vie
della evezen, o.
avec lui, het is ten waar verdriet, zift;
Miscellanees, f. pl. letterkundige mengelin/even niet hem door to brengen. On West
gen ('melanges).
jamais content de son /tat, rien Ise marque
Mischio, m. foort van warmer met ceder4avantage la — de Phomme, men is ',colt
fcheideene kleuren, o.
-met zijnen teefland tevreden, Islets beMiscibilite, f. vermengbaarheid. La — des
lvijst nicer de onvolkomenheid des teenvermengbaarheid
der
metalen.
mëtaux , de
'Chen; fig. Collier de —, ezelsjuk , drvAMiscible , adj. mergbaar. L'huile n'est point
kende let. Cette charge est pour lui le
- avec l'eau, de olie is niet mengbaar
collier de —, din crabs is veer lent eerie
met water, laat zich nice met water
drukkenc'e last; fam. Veinigheid. Faut,
vermengen.
it taut, disputer pour line —`? moot men,
1Vlise, f. nitgaof La — et la recette, de
wegens eene kleiniqbeid, zoo twisters ?
monte
nitgaaf en ontvangst. Toute la
MisOrere,
m. darmjicht, (passion iliaque)
a trente florins, do geheele uitgaaf beloopt
re. Le — emporte Phoneme en pen de
dertig gulden; iny.et in een fpel, sea
eene loterij , no. De combien est la —7 temps, de darmjicht rukt den mensch in
hoeveel is de inzet? hod , o. La dernierer korten tijd weg; tijd, dien men gcbrniAt
— de cette maison est a deux mille florins, I tot het opzegg en- van den vij/tigfien
plain; beginnende met miferele
het laatfie hod op din huis is twee dui.
itaaa
Mie
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ding door groote lvonderiverken bevesr
M s6ricorcie, f. harznhartigheid, ontrer.
tigd: On a envoye une — dans les hides,
genade, verfehooning, vere, .iffenis ,
men heeft een zendelingsgezelfchap naar
vergevin, mededooer en, o. Faire des
Indie gezanden. La — a fait tie grands
oeuvres de
, werken van barmhartigfruits dans tette vine, de tnislie heeft in
heid deer:, uitoefenen. C'est un homree
ooze flad grout nut geflicht; h
. uis, land,
sacs
het is een onbarm rartix mensch,
letear het zendelingfchap ivoont, o. 11
C'est une grande
que Dieu nous a faire,
est
alle
a
la
—,
hij
is
naar
het
zendehet is eene groote genade, die God ons
lingshnis gegaan. Setninaire ecelesiastique
heeft betoond. Crier —, em genade, vet,
pour les missions ètranOres, geestelige
fchreettwen, roepen. Faire — a
fchool voor de vreemde zendelingen ;
q. q., iemand begenadigen, vergeven.
last, m. volnzagt, yr. Il a déjà regu sa
Dien est plein de —, C;od is vol ontferhij heeft zijnen last reeds ontvanhij
ming. 11 ne leur a'Sit auctme
gen. Vous avez bien rempli votre
gij
heeft hen niet verfchoond ; prov. A tout
heht
uwen last, awe zaak ivel volbragt.
, er is genade, vergeving veer
p6che
zendeling, misgonaris. II
alit zonden, vent, zetae is zoo greet, Missionnaire,
v a bien des missionnaires en Atrique, pour
dat zij ttiet zoude kunnen warden verla conversion des patens, er zijn vele zengeven. Etre a la — de q. q., van iemand
delingen in .elfrika, tot bekeering der
afhankelijk , in Fernand: magt din. Se
heidenen.
remettre, s'abandonner a la — de q. q , zich
eon iemand op genade en ongenade over- Missive ou lettre —, 1. brief, zendbrief,
m.
fchrifven, o. misfive, m. J'ai regu
geven; Hein uit'lek aan eenen koorfloel,
ik heb ewe laatfle misvotre derniere
v.; kleerkomer der Karthuizer monniken ;
five, uwen laatflen brief ontvangen.
tnnaltijd, diets de Karthuizers eons in
Vous recevrez une —, qui vous instruira de
de week met brood en elle Seen moeten ,
tn. Dille de la —, barmhartige zuster ' tout, gij zult een fchrijven, eene teisfive ontvangen, die u van alles zal on.
t. de pier. dolk, dice de aside ridders orn
derrigten ; iron. 11 m'a ecrit une longue
den hats droegen , tn.; t. de myth, godin
hij heeft mij eenen langen brief ge.
der barmhartigheid , vier tempel lienfchreven,
de tot eene rchuilplaats veer misdadigers ors ongelukkiger ; t. de mar. Anere Mistere, zie Mystire.
rnimanker; interj. —1 quo vois -je ? Mistification, f. legg y; van valflrikken , o.
de
barmhartige God! goede kernel! war zie Mistifier, v. n. valflrikken leggen ; iemand
be,fpotten, hem boloorig waken.
ik daar? A Paide: —I to hulp! am-Gods
zie Poupard; bedorven kind,o.
Mistoufiet ,
Mistrance,
maistranee, f. de onderolicieren
:!Vlisericorclieusement, adv. bartnhartiglifk,
op
eene
galei,
vs. me/cry.
les
pecheurs
,
Dieu
regoit
genttzliglijk.
zie Mixtion.
qui reviennent a lei, God neemt de 2017 . IViigture,,daars, die zich tot' hem bekeeren, gena- Misy, m. zie Misi.
luitaine, f. want, grove handfchoen der
.d ig lijk, nit genade oars.
fchiPpers, boeren errs., met flecks eenen
IVIisericordieux, se, adj. barrnhartig,
dam. Acbeter une paire de mitaines,' een
dig. Dieu est —, God is bartnhartig; s.
parr
wanton keepers; pl, klephandfchoeeecl. Bienheureux sont les —, car its
rev der vrettwen, die .flechts het bovende
zijn
zalig
misericorde,
pbtienciront
fie der vingers bedekken • flecht bevervel,
barmhortigen, want sift zuj14:n barnalieen dienende, om tie handlihoenen
hortig.keid verkrijgen.
daa,rmgde te voeren, o.; blikken hand.
t Miseur, tn. zie Arbitre.
.fcheen, ifzeren pleat der glazenmakers;
Misguru ou poisson de vase, in. zekere
middel, dat
fig. fam. Pngueut miton
visch, die zich, g ij ten onweer, in bet
noel?, nut, noch fchade doet; prov. Cela
flijk verbergt, en het water onAlaar l ne se prend pas sans —, on ne peut y
tnaakt.
cher, qu'avec des mitaines, dat laat ziGh
Misi ou misy, m. zwart geelachtige fieen ;
zoo genzakkelijk niet dote, dat gaat zoo
koperafhtige zelfflandigheid , y r.
gernakkelijk
niet. 11 faut le prencire avec
M ; sis ou mesis in. dag , linder.
des mitaines, hij laat zich zoo gemakkensla, m. drank der Indianen.
lijk niet vangen , men moat met list
Misna ou mischna, f. wetboek der yodin, o.
zoeken bij hem to komen, hij is geene
huwelijkshater, vijand van
asogame ,
kat , am zonder handfchoenen aan te
het huwelijk.
tassel,.
m. afkeer van het
pop. midden, o.
Iltsog ynie f. vrattevenhaat , haat tegen tie t Mitan,
Mite,
f. mijt, made of maai. -A des farivrotzwen, tn.
meelworm, kaasmade.
nes,
du
frontage,
vijand
van
de
kunstordeMisologue,
Cette viande est pleine de mites, dit
ning.
vleesch is vol maaijen. Les mites ont
vijand van is wit.
*Iisomeese ,
i rouge ce livre, de mijten hebben aan dit
arfeniklieen.
bock geknaauwd.
1
ra. tnisboek, 0.
Mitelaine, ni. foort van kleinen braakvogel.
f. foort van kleine walk.
Nitelle
ou petite mitre, sanicle, f. t. de got.
414sion, f. zending ; zendelingfchap tot bezekere plant, beerenoer.
Peering der heidenen, o.; misfie. Jesus
Christ donna — a ses disciples, ea ces ter- Miteires, f. pl. t. de pech. bergplaats der
vischetters.
allez, et enseignez routes les nations
t. d'ant. de zon, yr.
Mithra,
etc., Yezus Christus zond zijne
zekere kleine "rub/7, yr.; katlen nit, met doze viielr y kkingene goat iVlithrax,
tenneg , o.
herzen , en onderi: ijst all y volken onz.
ues,
f. pl. feesten, ter eere van den
q
Les apttna out prouvé leur— par de grands IVIithria
miracles, de apostelen hebben hunne Zen- god itlithra, hij de Romeinen, o.
Mi-
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illithridcte, Tn. tegengift 9 0.;zekereplant, yr.
1\litigatiC, Ye , adj. verzachtend.
Mitigation , f. verzachting. 11 Taut apporter
quelque —a cette loi, men moet eenige
verzachting aan cue `e wet geven. — de
la fievre, verzetchting van koorts.
v. a. verzachten. tine regle trop
austere, eenen al te firengen regel voorMr/ft vee:zachten: Un iimtherien
een genzatigde Lut izeraqn. une senttnce , un jugement, une peine, een semi r,
eene fira[' verzachten. Morale widget:,
gematigde zedeleer.
lVlitis, zit! Maton.
mitoyerie , m4toyerie, f. feheiding
van-aangrenzende erfgoederen; gemeenrchappelijke heining, gracht enz.
114iton , zie Mitaine.
tilitonner, v. a. et n. faro. koesteren , liefkozen , troetelen. On mitonne trop cet enfant, men koestert, troetelt di: kind te
wee/. 11 taut le — avec sain, it pent nous
fervir,, men meet zacht met hem te werk
gars,wif moeten hem y leifezr, hi] ken
ens van dienst zifn. one couleur, gene
kleur, hij een zacht vunr, langzaam
hranden. 11 aline a se —, hif houdt er
van, wanneer men hem liefkaost, hif
koestert zich gaarne; gel;eel zacht latch
koken , floven. La soupe tnitonne , de foe?
kookt zacht, pruttelt.
M ; tonnerie, f. zachte koking, weekite,e.„,
Mitoyen, ne, adj. rusichen heitien, lee het_
middelmuvr,
midden. 'Whir
gemeenfehappelifke wrinr. Cloison
nritoye:;ne, affelentlel tuslcheit twee ver.
trekken enz. L'espace —, de- trisichen.,
ruitzte; .fig. Avis —, middeelweg. Prendre tits parti tvsrchen l)eiden doorgaan;
t. de marech. Dents mit ennes d'un cbea de vier ao rife
val , de tauden tusfehen
en de hoektanden.
Alitoyerie zie IVIitoierie.
* Mitraillade, fchieten met ichroot n,17,4.
het kano'e, waardoor, in de Franfthe
omweneeling, geheele hoopeu van veroor,
deelde burgers wee den done'gelchoten o.
f. fehroot nude flukken
fpifkerkoppen enz.„ o. Un canon cliarg,6
de —, a —, een met fchroot gelee-Ten knVele) geld, o.;
ew;; fkleine went ,
peel foldeerkoper. o.
v. a. een haven affehieten dat
met fi-hroot geladen is.
IVIitral, e, adj. t. d'anat. Les de.ux valynles
mitrales du coeur, de Haar eene hiirchops'wits gelifkende klapvliezeg van de long.
bloedader des hares.
Mitre, f. bisfch,psmvte, rafter, m.; t.
d'ant. kapfei der Rorneinfche vrouwen,
erzcd onzleend ,
t. d'hist.
van de
fchelp ; r. de-coutel. het dike.
nat.
I van het lemnict een wee , kort hie*
den flea; C. de mac, fehoerfteetzmuts,m.; t.
d'arch, hock van vief ell veertig graders,
of de helft vats eenen regtheek, halre
regtheek, m. La — de carton, groote papieren routs, sect dsivel, befchilderd,
st eike dengenen , die door de inquifitie yes-oirdeeld is , werdt opgezet, kettertnuts.
Mitre, e, adj. gemijterd, die eenen snifter
snag dragen. Un ev6que crosse et — een
drswgt.
hisfehop, die flaf en
a. aan de bask, in het drib,
t Mitrcr,
zwen.
huisfe
Mitron,
fain. bakkersknecht,e,
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.1Witte, f. papeterachi tige damp *it ten
iznisfe of fekreet, in.
Mitter ou mittek„
Groenlaudsch water.
been, o.
Mittu, m. vogel van Brazilie, van het fa*
zantengeflacht.
Miure, adj. Poufs
ongelifke psis.
Mive, f. dikke ffreop van viler, kweeht
enz.
Mixte, adj. gemengd. Une substance —, een gemengde zelfgandigheid t. de jur.
Questions mixtes , gemengde vragen. Cats,
ses persounelles, reelles et in;xtes, per.
.foenlifke, zakelijke en geteetgde regts.
zaken; t. de math. .11 y a raison on pro
portion —, er vindt eene gemengde over•
eenkowst pleats; t. de peint. Peinture
gemengde fchilderij.
Mixtiligne, adj. t. de geom. met regte en
kromme lijnen gemengd. Un angle —, eege
hock met eene regte en kromme lifn.
Mixtion, f. t. de pharm. nevgfel, o. Une
medicaments, een mengfel Van ge.
neesmitidelen.
Mixtionner, v. a. tnengen, vermengetz ; vervalichep. Du yin mixtionne, vermengde
vervalschte wijn.
Mixture, f. t. de pharm. mixtunr. Une
cordiale, eene hartverflerkenele mixtuur.
Mnemonique , f. kunst van het ,jelactegen,
eels' de voorwerpen, die men onthoue.
den, dies eta„ in orde in het geheugen te
prentene
de myth. godin van het,
geheugen,'
1Iniare, m. t. de bor. moskruid, tens Mine
plant, e,
Mnie, f. t. de bot. fi,ort van mos , ow
Mdbile, adj. bewegelijk. Un corps —, een
' kewegelijk ligchaam. *Line porte est —
sur ses Bonds, eene deur. is hewegelifk op
Mare du,imen. Fête feestdag, die ver..
fchiet, bewegelijk fees:, dat viet
op denzelfden dag of in dezelfde maand
hint, gelijk pafchen enz.; fig. veran.,
derlifk, enbefiendig. Un esprit —, een
veranderlijk mensch 9 gemoed.
Mobile, as. t. mee. et de phys. bewegelijk
ligehaam, o. Vu quand it est en mouvemcnt , se meat toujours, jusqu'a ce qu'il
rencontre un mitre corps, qui l'arrete, wan.
neer een ligchaanz eens in beweging is,,
beweegt het zich • altifd veart, tot dat
her ten ander ontwet, dat hetzelve
ophoudt. On appele le bnillet le premier
— (Pane nsontre, men noemt de tress; het
eerfle beweegrod of bewegende nerzaak
i , on een zakhorologie ; t. d'astr, Temps,
betires du premier
tijd, wren der eerfie
beweging,fierretifd fieruren, ofkeenetene
, door de tertegkonsst der assn in ele
reiddaglijn; fig. drifiverr, y r.; flichter
Tan jets. Pinter& est, le premier — de la
plupart des hovnnes, eigenbelanxe is de
eerfle driffeeer ;tier meeste menfehen- 11
ete le premier — de cette conjurations
hif is de eerfle flokebrand, heMarnel vas
deze zamenzwering geweest.
&e, on mobiliaire ; adj. t. cle jute
reerend, sueshilair. Les Mena mobiliert
et immobiliers de cette succession, de roe.
reside es enrserende geeeleren tan deze
erfesis. Saisie sobiliêre, iiellag op de roe..
reside geederen , op lees hetisread,
ties —, erfgesmis vats reerende geide.
ten.
o.
&a a 4.,
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Mobilier,, m. huisraad, o. inboedel, yr.; t.
jut. roerende goederen , o. 11 a herite
tout son hif heeft al zijn huisraad
geirfil. Les epoux peuvent exclure de
leur — present et futur, de echtgenooten
kunnen htinne tegenwoordige en toeleomende roerende goederen, hunnen inboedel van hunne gemeenfehap van goederen
nit flui ten.
z'e Ameublissement.
Mobiliser, zie Amenblir.
Mobilite , f. t. did. beweegbaarkeid, bewegelifkheid. La — de la terre , de beivegelijkheid der aarde. La — de l'aiguille
mantde, de beweegbaatheid der kotnpasnaald , der met den zeilfleen befirekene
naald; fig. — de caractere, d'esprit, onbellendigheid , ongefladigheid, veranderlifkkeid 1141; inborst, van gemoed, van
geest.
Mobular, t. d'hist. nat. groote visch in
de middellandfche zee, van het geflacht
der roggen.
Moca, moka, tn. Alokakoffij, vr.
Mocade ou tuoucade , zie Moquette.
t. de bot. zekere
Dlocanere,
Moche, f. pak zijde van tien pond, zoo
als het nit vrcemde landen, van Bretanfe konot, verdeeld in drie gelijke
deelen, die men tiers noemt,
Mochlique, adj. t. de med. Purgatif —, he-.
vig werkend afdrijvend genee, of purgeermiddel.
t. d'hist. nat. mokkafleen.
Bloc(),
t. d'hist. nat. zeker viervoetig
Mococo ,
dier van het apengeflacht (maki gris).
IVIodale , adj. _f. t. de log. Proposition —,
gewifzigd voorflel, voorfiel, eenige bepaling of voorwaarde behelzende.
Modaliste,
vooefiander',der modes.
Modalice, f. wijze van zijn van eeetig
wezen, modaliteit.
Mode, in. t. de gram. evijze in het vervongen der werkwoordtn, vr. Le — indicatif, infinitif, de aantoonende, onbepaalde
,wijze; t. de inns. zangwijze , yr. zangtoon, no. Les Grecs avoieut plusieurs modes, de drieken hadden verfcheidene
zangwijzen, zangtoonen. majeur, mineur, harde, zachte zangtoon; t. de phil.
4wilze van zijn, yr. Les divers arrangements des parties d'un corps en sont des
modes, de verfchillende fchikkingen van
ere deelen eens ligchaams zijn wilzen
van zijn, vam\beflaan ; t. de log. Modes
des arguments, evilzen, vortren der bewifsgronden; t. de police. — (forme) de
gouvernement wijze Van regering. Le
le plus facile de lever des impfrs, de
gemakkelijkfle wijze, inanier, om belastingen to heffen.
mode, E mode, wijze, manier, gewoonte,
yr. gebruik, 0. nouvelle, vieille , onde, nieuwe mode. S'habiller a la —, zich
naar do mode, gewoonte kleedev. Un
habit k la —, een kleed naar den [monk.
la mode FraneQis, op de Franfche
wijze , naar de FranfClze mode, C'est un
mot, qui est fort a la — het is een
woord, dat Seer in gebruik is. C'est la
—, zoo is het gebruik. Dans ce monde
in doze wereld leeft
chacun vita sa
elk op zijne
fact le laisser faire
sa men noose hem op zijne wijze
laten begaan. Cela n'est plus de —, la —
en est passee, dat is niet *seer in het
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gebruik. Du boeuf a la —, gefloofd rundvleesch ; fig. fam. Un ami a la —, een
ongelladige vriend. Un savant a la —, een
oppervlakkige geleerde.
V1odele, m. voorbeeld, model, ontwerp, o.
Un — en grand, en petit , een voorbeeld
in het groot, in het klezn. Le — d'un
batiment, het model, ontwerp van een
gebouw. La nature est le — des arts, de
natuur is het voorbee1,1 der kuusten.
Travailler sur en naar een model of
voorbeeld werken. Ce garcon pent volts
servir , deze jongen kan u tot voorbeeld dienen. Sa vie a ate en — de vertu,
zijn -leven is een voorbeeld van deugd
vormt u
geweest. Formez-vous sur ce
naar dit voorbeeld.
Modeler , v. a. boetferen ; voorbeelden,
monflers 9 -modellen makes,. Ce sculpteur
models les figures en cite, dege beeldhouever boetreert de flatiron in was ; v. n.
II a passe tout le jour hij,heeft den
ganfchen dag met boetferen doorgebragt;
fig. Se —, v. r. Se — stir qch., iets ten
voorbeeld nett:en, kiezen, nabootfen.
Modelez-vous sur ses ouvrages , kiest
werken ten voorbeeld.
Modeleur, m. boetfeerder; werkman, die
verfchillende Gerken in was, klei enz.
nabootst.
Modenature, f. t. d'arch. zit. Mouldre.
Niodeque f. t. de bot. plant met vele, bladeren.
Moderateur, m. trice, f. befluttrder, befittur•
/ler. Dieu est le — de runivers,, God is
de befluurder van het heelal. d'une
assemblee ecelesiastique, befluurder, yearzitter yaw eene geestelifke vergaderillg,
fink aan een werktuig, dat do beweging
matigt , o.
Moderation, f, gematigdheid; matiging ;
verzachting ; vermindering ; betooming.
Il s'est- conduit avec beaucoup de —, hif
beef: zich met veal getnatigdheid gedra.
gen. 11 agit sans kij handelt zonder
matiging. Toutes ces viandes tont bongos,
mais it en fact user avec , al doze
vleeschfoorten zijn goed, maar men meet
;e matig, met matigheid gebruikcn. La
d'une raze, de vermindering vase eene
fclzenting, On ne lui accorde aucune
men vcrleent hens geene vermindering,
vereachting.
`Toclerato , adj. t. de mus, gematigel.
modere, e, adj. gematigd; zacht ; belchei.
den; getlaten. Un ten —, een gematigd
vuur. Une chaleur moderee, eeve gematigde hitte. Un esprit —, een bejeheiden,
bezadigd gemoed ; s. gematigde. 11 est
du partt des moderes, hij is van de gematigde partij.
Moclerement, adv. matiglijk , op eene gematigde wijze, me,t mate. Le yin est
bon , raais ii en faut user —, de wijn is
goed, man,- men moot hem matigliik ge.
bruiken. Mangez—, cat met mate. 11 s'est
comports — en cette rencontre , hif he,eft
nick bij dit voorval befcheiden gedragen.
Modeler, v. a. matigen, verminderen; be.
toomen,ftillen. —sa colere, zijnen toorts
matigen. -je vous conseille de — vos depenses 9 ik rand u awe uitgaven to vet-minderen. a Le temps moderera sa douleur,
de tijd zarzijne matigen.
Se —, v. t. zich matigen, verminderen.
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Le froid, le chaud se moare, de kende, Modification, f. nadere bepaling; mettiging,
veriachting. II faux. apporter quelque
de blue wordt zachter,, vermindert ; fig.
ces articles, men nmet deze punten nader
Pen de gens savent se — clans la bonne fortune, iveinige menfchen weten zich in
bepalen, eenige maeiging geven; wijze
van zijn, van gedaante enz. Les corps
geluk, voorfpoed te matigen. 11 sait se sont susceptibles de difFerentes modi&..ations,
dans les occasions lee plus dill-miles, hij
de ligehamen zijn voor wile hi llende
weet zich in de moeijelijkfle gelegenhee
den to matigen.
wi i.zen van gedaante vatbaar.
Moderne, adj. hedendaagseh,nienwerwetsch, Modifier, v. a. nader bepalen, matigen ,
wijzigen, verzaehten. une promesse ,
van onzen tijd, nieuw. Le gait —, de
eene belofte nader bepalen. On a modifie
nedendaagfehe fmaak. Les auteurs
nes. , de fchrievers van onzen tijd. His14 1pi, men heert de wet gcmatigd , vers..
mire -, de nieuwe gefchiedenis. C'csr
zacht ; t. did. aan een ligchaans, aan
un ouvrage —, het is eon nieuw werk.
eene flof enz. eene zektre gedaante of
Un batiment
worm can zijn geven, wijze . van beflaan
een gebouw naar den
nieuwen fmaak. Le Grec het nieuwe
verlee,en.
Grieksch; s. Les anciens et les modernes Alodillon, t. d'arch. kleine lijst, waarop
sont d'accord sur cc point, de oude en
dr gevel van een huffs rust, y r. krol , o.
nieuwe of hedendaagfche fehriivers ge- Modiole , f. t. d'hist. nat. nieuw geflacht van
fchelpen, o.; hoofdeloos wortadier, o.
leerden zijn het over dit pint Bens. A
1a , adv. naar de hedendaagfche wijze, Modique, adj. tnatig , gering, redelijk. Un
vaar den nieuwen fmaak.
prix een matige prigs. 11 n'avoit qu'u* Moderner, v. a. lets ends naar den nieune pension —, hij had flechts eene germ.
ge jaarwedde.
wen ftnaaL waken, modernizeren. Benoit
revenu, een matig
inkomen.
gnatorze vouloit le Pantheon, Benediktus
de veertiende Wilde het Pantheon, den Modiquement, adv. matiglijk, goring. II
hij leeft
vit
tempel naar den nieuwen fmaak makes,
moderniftren.
Modiste, adj. de mode volgend; ftn. et f. moModeste, adj. befcheiden, zedig, flemmig,
denmaker,, -maakfler.
ingetegen. II est — dans toutes ses acti. t tvlodius, zie Boisseau.
hij it befcheiden id al zijne kande- Modulation, f. t. de mu g. fchikking, opvollingen. C'est nn homme tres —, het is
ging der verfchillende Cornea in de zang.
kunst, yr. tierlijk veranderen van toonen
een zeer befcheiden man. 11 faut qu'une
fille soit een tneisje meet zedig zijn.
in het zing6-n, a. flembuiging, vr.
Elle est — dans ses habits, zij is flemmig, Module, nr. t. d'arch. model, o. zetmaat
matig in hare kleederen. Une contenance
veer evenredtgheid, om de deelen van
een gebouw te bepalen, vr.; rnatzt veer
eene flemmige heading. Une couleur
tijd, voor beweging, yr.; diameter van
eene zachte, niet al te Monte, hells
kleur.
eene zuil, van eenen gedenkpenning.
Modestement, adv. zediglijk, flemmiglifk , Moduler, v. a. een gezang fchikken naar de
met befcheidenheid. 11 faut parler, s s haregels der wijze, waarin het gefleld is.
biller —, men meet zediglijk fpreken
Un air module, eene door alle toonen wel
zieb kleeden,
gefielde aria.
Iwodectie, zedigheid, befcheidenheid, Moede, f. gouden Portugeefche 'Bunt.
Ji.emmigheid; welvoegelijA.'heid. On n'ose Molls, f. merg, o. La — d'une rouelle,
le loner en sa presence, de peur de blesser
net merg nit eene ka.fifchief. Le froi,1
sa —, men durft hem in zijne tegenwoor•
l'a penetre jusqu'h la — des os, de kende
digheid met prijzen, reit vrees van nil..
is hem door energ en been gedrongen; t.
de bot. pit nit eenen boom, o. La — tin
zedigheid Ce kwetfen. Ii panic ton.
jours avec —, hij fpreekt altijd met benoyer est brune , het pit van den notenboom is bruin; fig. het beste van lets
fcheidenheid. Elle a toujoun garde une
grande — dans ses habits, zij heeft altijd
Titer la — cl'un livre , het beste nit een
beek hales.
eene greeCe ftemmigheid in hare kleeding
in acht genomen. La — est un des grands Moeileusement, adv. op eenet mergachtige
ornements d'une fille, de zedigheld, eerwijze; zacht, mollig.
beteirheid is een der groote .fieraden van moelleux, se, adj. mergachtig, vol merg.
e'en- meisje. Ces paroles blessent la —, de- • Un os een been y ol merg. Un bois —,
een mergachtig hour; fig. Un discours
ze woorden kwetien de weleoegelijkheid.
Modicite, f. geringheid bekrompenheid,
eene kracntige rede; t. de corn. Du
kleine hoeveelheid. Cette depense ne s'acchap zacht, wollig laken. Du yin —,
corde pas avec la --de son revenu, doze
fietke en zachte wijn. Une voix moelleu.
nitgaaf flrooRt flier, keen' niet overate'
se , eene voile en aangename item; 5, m.
met de geringheid vein zijn inkomenzachtheid ,
aangename in deIllodi6able -adj. Etre, chose —, wezen,
kleueen , tn de fchilderkunst , o.
ding, d'ezt men verrebeidene gedaanten
moilon , blokfleen. — brut ,
,fee ft, zalk , die men veranderen, nader
ruwe, ongehouwene bleklieen; fleet; om,
bepalen kan.
de 1piegeiglazen te verzachten , jlijpen.
Alodificatif, ve, adj. et-s. m. matigend , be- Moellonnier, moilouler,
kleinfie beitel
palend , verzachtend. Une expression moom fieenen te bowmen.
dificative, eene bepatende
Moerhingie, f. t. de but. zekere plant.
Enoncer tine proposition avec quelque —, Moeuf, zie Mode, t. de gram.
een voorflel met eene nadere bepaling Moeurs, f. pl. zeden, tnanieren, yr. geverklaren , uitfpreken , voordragen. Les
bruiken, o. Ce jeune homme a des —
ad.verbes sour ordinairement des mudificatifs,
corrompues, depravées, dit jonge mensch
etc bijwoorden zijn gewoonlijk bepalingsheeft bedorvene zeden. Changer de —,
weorden,
vein zeden, manieren veranderen. La
Aaas
re.
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reformation des est tre's necetSaire'et utile, de verbetering van zeden is zeer
noodzakelijk en nuttig. Les mauvais ex.
emples corrompent les bonnes —, de kwade
leserbeelden beelerven de goede zeal's!.
Chaque nation a ses iedere vat's heeft
Aare gebruiken, zeden ; t. did. Les des animaux, tie neigingen , isefwifzen
der dieren; t. de la mus. Gr. ',velum der
muzijk; t. de paint, Les — sont bien ob.
servees clans ce tableau, i n deze fchilderij
is het tijalgebruik refit its ache genomen.
foort van fChel_pgewas,
sofa,
filofette, zie Dloufette.
alogilalisme, mogislalisme, m. t. de med.
eneeifelijkheid om de lipletters snit te
ftreken.
Nogitnik, tn. neordfche Arend van de kleinfle foort.
Stogori, m. t. de bot. plant van het fastnijteengeflacht, yr.
t. de com. gekleurd Indisch
1ohabut,
katoen , 0.
htig
Diohatra, adj. Contract —, woek;rac
kontrakt, verdrag.
Noi, pron. ik ; mij; aan je l'ai
die, ik, ik heb het gezegd. —, dont it
aechire la reputation, j'ai tout fait pour
lui, ik, wiens gotden naam hij fchendr,
ne
ik heb alles veer hem' gedaan.
song,ant , j'allai lui dire , ik, aan
sviets denkene'e , ging hem zeggen. —
trahir te meilleur de mes amis ! ik (ik zone
de) tnijnen besten vrieud verraden! Faire
one lachete, —! ik (ik zoetrie) y olk een'
laaeheid begaan! von; me soupconsteriez de vous avoir trompa ? van mij
zotertt gii argwanen, dat ik se bedrogen
votre
kad Voudriez-vous me perdre,
*ilia? wilder gij mij in het verderf florVous
et
—,
bondeenoot?
MU,
:On ,
atom sommcs cnntents de notre sort, gij en
ik, wij (beiden) zijn met ons noodlot
tevreden. II est venu nous voir, neon frere et —, hij heeft ons mijnen
'welder en nil], bezocht. Menez-nous y,
ma femme et --, geleid ens beiden, vsijne
Trottw en mij, daarhenen. Dites-le nous,
ik Iui et a —, zeg het ons hoiden, aan
item en aan was". C'est —, qui vous en
reponds, qui l'ai fait, ik ben het, die er
"Poor infiaat, die het gedaan heeft. Estee—, que l'on demande? vraagt men near
mil*? Qui fut bien aise ? ce fut wie
tegt blijde was, dat ivas ik, wie was
Alijeler dan ik ? Pensez-vous a —7 derkt
gi,i aan mij? mine maison ik heb
ten eigen huffs. Vous serez rembourse par
reoi, gij zllit door mil betaald warden.
Tout est centre , alles is tegen usij.
\'otre frere m'ecrit, et — h dui, ow breeder fchrifft mij, en ik hem. Donnez- —
cela, Beef urij dat. Dites- — la verite,
sateg mij tie waarbeid. Rendez le —, geef
taire ces genekit =if terug. Faitca
brengt mij (laze lieden tot zwijgen ,
inankt, dat doze menfchen zwijgen. De
vous c'est min pauvre homme , ender
ors gezegd , het is een arm mtnich. A
soldats! hierhenen, tot mij, mij
te holt), foldaten! Vous en clirez, ce
(leil vous plaira, quanta — , je sais bien
ce qui en est, gij moot er van zergen
,at gij
trio er n van zal bell/igen
Val m,j betreft, enii aaegaande,
prov.
Gar1k wet wed, wat er van is;

O!

M
der son, se mettre sur, se tenir sur son
quanta —, trotsch, hoogmoedig zijn. Je
l'ai vu -meme, ik zelf heb hem gezien.
Je parle de — -meme , ik fpreek van mij
zelven ; zic verder de fpraakkunst,
Portugeefche twins, yr.
',foidore,
Moie, f. heap zand , hout, heal enz., rn.
Moignon, rn. flomp van eenen arm, van een
been, na de alze4ting. 11 a fallu lui con.
per le bras pees de l'apaule, et it ne lui
reare plus qu'un —, men beef; hem den
arm bij den fehouder moeten afzetten,
en hij heeft nu nog tnaar eenen fiomp ; t.
de jard. kart bij den fiam afgefnedene
tak , om den boom to noodzaken nisuwe
takken te fchieten. Cooper ou miller en
, genets tak kort bij den flam afrnij.
den,
Moilette, f, met file overtrokken polijst.
bout , o.
Aloioaille, f. Iron. monnikengefpuis, -tuig ,
neonnikengebroed, o.
Moindie, adj. minder, Beringer, kleiner.
La distance d'ici la est — qu'il ne dit, de
af/land van bier tot daar is kleiner,
minder, dan hip zegt. Cette somme est
que celle-ci, daze fern is Beringer,
sing die. Son mal n'est pas —, que le vO.
tre, zijn kwaad is niet minder, Ian het
five. C'est le — prix, dat is de minfle,
de geringfle prijs. 11 est revatu dune -(lignite, qu'auparavant, hij is met cent
mindere waardiglaeid bekleed , dan tie
voren. Ce vin-la eat que l'autre, doze
wijn is flechter, dan de andere. Voill
min drip de — priN, bier is een doekt, la..
ken van minderen prijs. Le — que
vous direa, suflira, beet geringfle, minfle
woord, dat gij zeggen suit, zal genoeg
zijn. Au — signe il, est obei, bij het
minfie teeken geheorzaamt men hem. Au
— bruit elle s'eveille, bij het missile godrnisch wordt hij wakker. Je n'ai pas la
— apprehension, ik bob niet de mini!.
vrees. De deux maul' it faut choisir le —,
van twee header; meet men het geringfie
kiezen; m. pl. minderbroeders; de vier
minder; kloosterorden, yr.
mennek
Moine , au. tnonnik. Se faire
worden. bourru, bullehak; fig. C'est
le — bourru, het is een grillig mensch;
prov. Le — repond comme l'abbe chance,
zoo oils de ouden zongen, zoo piepen de
jongen. L'habit ne fait pas le —, het zijn
alien geene kokken, die lange meelen
dragon. 11 est eras comme t n —, bij is
,dik en vet. Senor le —, naar den monnik
rui ken, duf flinken. Donner le — a q. q.,
iemand in den flaap met een tenni , aan
den grooten teen trekken, ,Attendee 9 t q.
comme l'abbe. attend les moines, met de
linker hand op iemand wachten, al eten.
de wachten ; foort ,'an bedwarmer, bedpan; C. d'impr. fiecht inks gevatte plants
op een gods ukt vel,vr ; t. de iorg. oftgeblazene, opgezwollene plaats, die foutijds,
bij het fmeden, aan ijzer of fiaal vet-fehijnt,(bourso tame) vr.; t.dc min. een met
kruid gevuld papier op bet loopende
y our van de mijnlvorst, em dezelve in
brand is fleken, o ‘ ; foort van zeehond.
Moineau, mused; of mosch, yr.; prov.
jeter, tiger sa poudre aux moineaux, veer
kleinigheden vele kosten maken, vcrgeefi.
fehe moeite doen. Appellez-vous cola des
moineaux maw gij, dat lit ices ger;nes
zij?
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hij meet op zijn minst zijn achterfial.
zit? pots. 11 est ehand comme an hij
ligen (fchulden) betalen. En — de rien,
is zoo hest, geil als eene mosch; t. de
in eenen zeer korten tijd. J'aurai fini en
fort. bolwerk, wear punt fiompe hoeken
de rien, ik zal in eenen korten tijd
maakt , o.; adj. t. de marech. Cheval
gedaan hebben; t. de prat. Sur et tant —
petard met gekerte Doren.
(en
deduction), op afflag, op.afieorting,
Moiner, v. a. bij de hand leiden.
in mindering. Sur et tant — de la somme
bloinerie, f. al de monniken; monnikfchap,
de mille florins, on lui a donne quatre cents
monniksleven, o. Il s'est attire sur les
florins, men heeft hem vier honderd gulbras toute la —, hij heeft zich de ganfche
den
gegeven, op offing, op afkorting van
monnikfchap, al de monniken op den halt
de pm van duizend gulden. A — que,
gehaald. Cela sent bien la —, dat ruikt
conj . ten 'pare, zoo eiet , zonder. 11 ne
near het monniksleven.
le fera pas, a que je ne lui park, hij
Moinesse, f. iron. (religieum) non.
zal hot niet doen, zoo ik er hem nice
monnikkleine
monnik
,
Moineton,
over fpreek. A — que vous preniez bien
le , o.
votre temps, vows en viendrez a bout, zoo
Moinette, f. iron. kleine non, yr. nonuegij , ten ware gij uwen tijd wel in acht
tje, o.
neeent, zult gij er in flagon. A — que
Moinillon , in. iron. zie Moineton.
Wetudier, on ne devient pas savant, zonWins, adv. min, minder, zoo veal
der dat men fludeert, wordt men niet
weiniger, niet zoo. Cela me come qtatre
gejeerd
; s. m. minfle, o. Le que
dat
Root
mil
vier
florins — vingt cents,
vous puissiez lui payer, het minfie, dat
gulden min twintig cents. Elle est —
gij hem betalen kunt. C'est le —, (pea
belle, que la eadette, zij is minder wool
vous donne, dat is het minfie, wat hij u
dan, niet zoo mooi , els de jongge.
geeft.
Le — de depenses, que vous pour—
haut,
mais
bien,
t
fPieek
Parlez —, e
= faire, zoo min uitgaven, als gij
minder, en met zoo hard, maar wel. Je
flechts zult Runnel' makes, doen. Il ne
aims depuis, ik heb hem
Pal toujours
s'agit, que du plus et du —, het komt
federt altijd minder beinind. 11 ecrit —
maar op het maar of min aan. La chose
mal, qu'autrelois, hij [airlift niet zoo
ne peut pas etre arrivee ainsi, it faut qu'il y
Hecht, als weleer, eerti;ds. L'entreprise
sit du plus ou du —, eddies kan de zaak
est — difficile, ne croit, de ondernezich niet hebben tOegedragen, zij meet
ming is niet zoo moeijelijk, als, minder
vfrgroot of verminderd zijn.
moetjelifk, dan men gelooft. Il est —
savant, que vous, hie* is minder geleerd, Moire, f. moor, (foort van ziftlen fief) m.
Moire,
e, adj. gewaterd. Use etoffe moielan, niet zoo geleerd, ale gij. — on est
ree, eene gewaterde fief: Un ruban
content de son sort, plus on est malheseen gewaterd lint.
reux, hoe minder men met zijn noodles
tevreden is, hoe ongelukkiger men is. Moirer, v. a. — une etoffe, eons fief wate•
Ten, als moor bereiden.
J'en demands trois florins, vous l'aurez
ik vraag er drie gulden Mois, m. maand, yr. L'annee est compose
pour qch. de
de douze —, het fear befiaat nit twaalf
voor, gij zult het voor lets minder hebmaanden. Quel quantieme du — avons
ben. Rien que cela, niets minder,
nous? a quel jour du — sommes-noun? den
dan dat. Je n'en donnerai ni plus, ni —,
peveelgen van de maand hebben wij?
ik zal or neck sneer, noels minder voor'
11 a garde le lit deux — durant, hi/ beefs
qu'avare , zij is
g• ei en. Elie n'est rien
twee maanden Lang het bed gehouden.
in het geringfie niet gierig. Vous lni
Je vous payerai par —, ik zal u bij de
do ez du respect, car it n'est rien que
Maand betalen. Looser une chambre au —2
N otre pêre , gij zijt hem eerbied Tereene kamer bij de maand huren. Avezfchuldigd, want hij is niets minder, dan
vous pa)6 le =-? hebt gij het maandgeld
11
n'y
a
rien
de
—
vrai,
que
varier.
7/1/
betaald? lunaire, solaire, maan-, Zencette nouvelle , Viet: is minder wear, dan
uemaand ; prov. On a douze tons lee
de,e er'ediczg e Une maison non — agreable,
ans, men wordt dagelijks older; pl. t.
qu'hospitaliére, een even zoo' aangenaam
de med. maandflonden der Yrouwen;
als gastvrij huis. Vous ne l'aurez pas a
inaandelifkfche betaling, belasting , yr.
— de dix florins, gij zuit het niet voor
Moise
, amoise , f. (lees noise) t. de carp.
hebben.
minder, dan lien
karbeel, klamp , in.
—, du —, pour le —, ten minfie, op zijn
minst. Si vous ne voulez pas 4tre pour Moiser, v. a. t. de charp. met karbelen,
klampen vastmoeken.
lui, au — ne soyez pas coutre lui , zoo gij
niet 4wilt voor hem zijn, woes dan ten Moisi, m. fchimmel, y r.; verfchimmslde, a.
tninfle niet tegen hem. En cola, an —, Moisir, v. n. Se —, v. r, berchimmelen.
Ce pain commence ii —, a se —, dit brood
vous tes bien injuste, hierin ten miiege
begin: to befchirnmelen. Tout moisit, se
zijt gij zeer onregtvereerdig. S'il n'est
moisit dans lee lieux humides, op vochtige
pas fort riche, du— it est a son aise, zoo
plaatfen befchimmelt alles; v. a. verhif niet zeer rifk is, heeft hij ten minfchimmelen. C'est l'humidite du, lieu, qui
a tout au — trois
fie een geed befiaan. Il hij
a moisi cette viande, tie vochtigheid van
heeft op zijn
mile florins de rcvenu,
de planes heeft het vleesch doen befchim,
minst, ten allerminfie drie duizend gulmelen, verfchimmelen.
den inkonsen. je ne pence pas, qu'il le
false , du — ce n'etoit pas son intention 5 Moisissure, f. fchimmel. C'est la —, qui a
gAte tout cela, de feehimmel heeft dit alik geloof tact, dat hij het doen zal, ten
les bedorven. Orez la —, neem, doer er
minge was het zijn cog-nark niet. 11 est
de fchimmel af:
snort, on me l'a ecrit du —, bij is deed,
Moison,
f. pacht voor de helft der vrticli..
men heeft het mij ten minfie gefchreven.
ten ; r. de chap. lengte van ern guk
Ne manquez de venir au —, blief tech niet
ken, van de fchering. La — de cette
pgyg c g s arriêres
faut pour
nit.
pie..
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piece est de vingt quatre aunts, de leneete
van dit fluk is vier en twintig el/en;
tykmaat (matrice).
Moisonier, in. die zifne pacht in vruchtee
Ichuldig is.
Moissine, f. wijngaardrank met druiven
aan, m.
Itioisson, f. oogst, tn. inzameling van het
koren, vr. Le temps de la —, de oogsttijd. line riche — een rijke oogst. 11 a
eu use
abondante , hij heeft eenen overvloedigen oogst gehael. La eat grande,
mais it y a pen d'ouvriers, de oogst is
groat, maar er zijn veinige arbeiders.
La — a etc pluvieuse, de oogsttijd is regenachtig geweest; t. poet. 11 a vu cinquante moissons, heeft vijftig jaren
geleerd. — de lauriers , inzameling van
laurieren, behaling van overwinningen..
'tine ample — de gloire, een ri j e oog,t
van roves; prov. Mettre la faucille dans la
d'autrui,. zich jets aanmatigen, dat
eenen anderen toekomt, behoort.
DIsissonner, v. a. oogsten , inoogsten. On a
deja moissonne ici, men heeft hier reeds
geoogst ; t. poet. La wort a moissonne un
grand nombre d'hommes, de deed beefs eene 5roote menigte menfchen weggerukt.
Sa vie a etc moissonnee dans sa Fleur, hij
is in den bloei zijner jaren afgemaaid,
weggerukt ; prov. Comme to semeras , to
moissonneras aussi, gelijk gif zaait, zult
gij ook magi fen. Celui qui seine le vent,
moissonnera la tempete, wie wind zaait,
zal onweer maaiien. Le tours des ens,
qui tout moissonne, de tijd , die alles
wegrukt.
ploissonneur, m. euse, f. manlier, maailler.
Moite, adj. vochtig, klam, nat. Il a les
mains moite‘s , hij heeft vochtige, klarnme
handers. Etre tout —, de suctir, van zi p eet
gansch Bat, vochtig zijn. Durant lc degel les murailles sent moires, gedurende
den dooi zijn de muren vochtig.
Moiteur, f. vochtigheid, klamheid, natheld. Ce drap n'est pas biers sec, it y
encore de la —, dit dock , lakes is niet
refit droop, er- is nog vochtigheid in.
AprZ:s faeces de la fievre reste d'ordinaire nn pen de —, na den aanval der
koorts bag) er gerneenlijk een weinig
klamheid.
M , f. hell). 11 a — dans cette succession, hi/ heeft de helft in deze erfenis.
Les biens furent partages par — entre les
cousins et lesscssusines, de goederen werden
half doorgedeeld onder de neven en nichten.- Coupez cela par —, sp,iy dit half
door. Vous avez le jsrdin trop, plus cher
de la —, gif hebt 11,m train sneer dan tie
kelp te dun?. On vans l'a surfait de (la)
—, men heeft is om de helft tnedegeno
even, het om de helft te hoog op prifs
gefield. La — d'un pate, de he le t van ern
brood. Asettre la — d'eau dans son vin, ele
/icier water in zijnen evijn doen. Faire
bouillir de lean , jusqu'a ce qu'elle snit
rednite a la —, water tot op de helft laten verkoken. La — du temps it est sans
argent, hij is de helft van den Hid zona'er geld. Cette maison est plus grande,
que la mienne, de —, dit huis is OM de
helft grouter, dan het mijne ; fig. Voila
ma , do is mijne wederhelft, mijne
ireetsw. k,tre de — avec q. q., met iemana
voor de helft , half fletan. Prendre un
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marche avec q. q. a — de perte et de gain ,
zich met iemand op half gewin en verlies in eenen koop inlaten. Si vans vonlez jouer, je semi de — avec vous, zoo gij
wilt fpelen, zal ik voor de helft met u
doen, zal ik tt half flaan; adv. C'est
one etoffe soie , — laine, dirt is eene
half zijden , half wollen ftof. 11 boit
eau, hij drinkt half wijn , half_
Vin,
water. — run l'autre, van beiden de
helft ; fem. C'est tan homme — chair, —
Poisson, het is een man zonder karakter,
onbefletedig in zijn doen. A —, adv.
pourri , dar
half, ten halve. Lela est a
is half verrot. Le tonneau n'est qua
plein , de ton is war half vol. Nous
sommes a — de chemin ,
zijn haffweg.
Vous etes a — ivre, ,hij zijt half drollbu, wiin, waarken. Du vin plus d'a
vei n meer dan de helft gedronken is. 11
a depense son argent plus , hij heeft
zijn geld meer dan op de helft verkwist;
prov. — figue, — raisin, half goed, half
flecht , half willens, half onWi liens.
—guer,machndis
half gekocht, half
geflolen. Plus de la — de tics &Tens sout
payes, ik leef niet meet- zoo lang, als
ik geleefd heb.
Moitir, v. a. — le papier, het papier vac&
tip ma l,-en, bevochtigen.
Moka, zie 'Mee.
i(
V1u'
m.
) foort vale geld, o.
molaire, meuliere, mAcheliere, adj. Les dents
de
baktanden.
molaires,
Nolan, m. t. d'hist. nat. foort van folzaal,
fchel , vr.
Moldavique, melisse des Canaries, des Mold,ie
yes, f. t. de bor. Tarkfche ?Belisle.
Mole , flee:an beer ; has endam , hoofd
aan cent haven, o.; t. d'eping. geel koperdraad, om de koppen van fpeldeet to
7Baken, o.; t. de men. proefhout y ear de
voegen, o.; t. d'hist. Rom. foort van
praalgraf, 0. Le — de l'empereur Adri. het praalgraf van keizer
n
e/L.,
Mole, f. vleeschklomp, m. wanvrncht,
maankalf, o. On la croyoit grosse, mais
elle n'est accouchee, que d'une —, men
hield Naar voor zwanger, maar zij is
flechts van eene wan y rucht bevallen ;
t. d'hist. nat. —, on la lune de mcr,, zekere visch, die knort als een varken,
wanneer hij gevangen worth, sn.
eerfle.olie, geperst nit zeem,
Moleau,
geitenleer, yr.
Molecule , f. t. de phys. bewerktuigd deeltje,
klompje, a. Les molecules des corps, de
levensdeeltjes der ligchamen.
Moleculiste, m. t. de phys. die de bewerke
tieigdeticeltjes , in plaats der diertjes, in
het zaad der dieren aanneemt. Le systeme des molk:culistes, her leerflellel der
bewerktuigde deeltjes.
wolkruid, a.
Molene,
Moser, v. n. t. de mar. voor den wind, met
vollen wind zeilert.
Molester, v. a. kwellen, plagen, lastig
vallen, overlast, verdriot aandoen. Its
nous oat fort molestls, zij hebben ens
zeer gekweld.
Molet, m. t. d'orE kleine tang, vr.
Moletoir, m. op eenen dunnen fleet: gefiopt,
en met tinasch gewreven glas , a.
Molette , f. jpoorradertje, o. La — de cet
ipe
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iperon est ,eassee, het radertfe van deze
fpoor is gebroken ; t. dt marech. wen, yr.
met water geveld gezwel aan de kniefchifftens paards , o. ; voor den kop
vat; een paard, (dpi de pc,i1) m.; t. de
mar. rolletjes in een fpin- of touwflagers
rad. — de gabarit, houren nagels, Welke
gebruikt evorden, em de mallen aan elkander to houden; t. de peint„ de pharm..
et de 'err. looper, %WI:Peen, om de
verw klezn te maken, tn.; wrijpeut der
vteurmerkers , 0.; eiraaifeoel tier linteverke,rs , enz.; fieeprol der brillenntakers ; t. de jard. niet Wel gegroeide meloen, pompoen, komkommer, m.
Moletter, v. a. aan het fpiegelglas met het
polifstliout den vollen glans geren.
Moliere, f. fleergroeve van harden fieen,
molenfisen; adj. Terre —, vette en moerashke
aarde— Dent — (molaire), baktand.
Moline,
Spaanfche
molienne,
wol van Barcelona.
m.
motets.
t
molenaar.
f Molinier,,
Molinisme, in. leer van _Molina, een
Spaanfche yeeuit, over de genade , die
dezelve van onzen wil
afhangen, yr.
, m. aanhangervan
v an doze leer.
Molinosisme, in. leer, yr. aanhang van
Molina; een Spaanfche priester, m. ;
overdrevene glifpiegeling ix het godsdienstige , yr.
Molinosiste, m. aanhanger van deze leer,
quietist.
1Vlollaine, zie Molêne.
Mollasse adj. weekachtig, flap. Chair —,
flap vleesch. Ce damas est dit damast
is flap.
L hos gerpletene tienen , m.; t. de
ton. bos hoepds,
lentisque du Peron, in. t. de hot.
Peruviaanfche rnastikboom ; foots van
visch,
Mollement, adv. week, zachtjes. Se concher —, zachtelijk, weekjes in het bed
liggen; fig. 11 vit tres hij leeft zeer
weekelijk op eene verwijfde wijze. II
s'est conduit — dans cette affaire, hij heeft
ziclz lafhartiglijk in die zaak gedragen.
Elever no enfant trop een kind al te
weekelijk , al to testier opvoeden. 11 va
bien — en besogne, hij gaat flaperig to
14'erk.
Molle-mer, f. t. de mar.jii/ water, tusrchen
eb en vloed, o.; ook 3vel flegt of vlak
water, o.
Molles, m. p1. foort van terpentifn , o.
Mollesse, f. weekheid, zachtheid, flapheid ,
molliglreid; fig. verwijfilheid. La .- et
la durere des corps, de weekheid en di
hardigheid der liLichamen. La — de la
mere a perdu set enfant, de zachtheid
toegevendheid der moeder heeft dit kind
in het verderf geflort; fig. 11 y a trop
de — dans son calactere hij heeft to veel
oveekelijkheid in zijn karakter. 11 a agi
avec trop de — en cette occasion, hij is
bif deze gelegenheid met to yen zachts
heids te work gegaan. Vivre dans la —,
verwijfd, weeketijk leven; t. de peint.
La — d'un tableau, de zachtheid, fijnheia
van eene fchilderij; m. ttre
plowge dans la —, in den wellust gedompeld liggen.
Mullet, us. knit (le Bras) van het been,
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d'or et d'argent,
gouden en zilveren franjen.
IVIollet, te, adj. week , zacht, teeder.
lit —, een zacht bed. Des toussins bien
mollets, , zachte kusfenr. Des oeufs mol.
lets (a la coquet, ,zachte eijeren. Cet
enfant a les pieds mollets, dit kind heeft
teere voetjes, het is zwak op tie beenent,
Molleton, molton , donsachtige wollen flef,
Mollette f. t. de pharm. looper, wrifffleen, m.
IVIollient, e, adj. t. de med. tie Amollient.
il'lollle^ e, zie Moliere.
Mollification, f. weektnaken ,'verdunneti, s.
Mollifier, v. a. t. de med. weekmaken, Vera
dunnen. Cataplaone pour — une rumetir,
pap, one e,en gezwel te verzachrenOveek
te ',taken.
Mollipennes, tn. pl. t. d'hist. nat. kevers wet
weeke vleugeldekfels.
Mollir, v. th murw,, week 'wordily:- Oft lain
se — les Defies stir la paille, then laat de
mispelen op het Jiro° week .lioe', eten, rotten. Cette poire mollit, die peer worit
buikziek, murw; fig. zwait worden,
mottle worden ; te ligt totgeven;
len. La jambe mollit Ic ce eheval, dit
paard iivordt zwak op de poorest. '11 z e
fact pas — dans cette afraire,- men meet in
doze taak niet to ligt toegeven. Tenet
ferme, vous cornrnencez a —, blijf fland.
vastig, gij begint te wankelen, te wijken. Les troupes mollissent, de troepen
be,einnen te wijken; t. de mar. Le vent
mollissoit contre les voiles, de wind blaas.
do zachtfes in de zeilen. La sner et le
vent moilissent, de zee en "wind flegten
a', verflappen • v. a. — tin cordage , een
eindje tauw af;ieren, vieren.
Molliteur, m. hetgeen dat de bitterheid
egneemt.
Molluccelles, f. pl. Nolukfche melisfen.
Mollugo, m. t. de but. foort van wol.
kruid, o.
Mollusques, in. pl. wormdieren, o. zeewor.
men ,
Molopes, f. pl. t. de med. firiemen op de
huid, en. ; pestvlekken.
Molorques, in. pl. t. d'hist. nat. houtkevers.
Molosse,- en. t. poet. ant. Latijnfehe verso
maat ,van drie lange fyllaben of letter.
; kleine franje.

o. xit:, yrerfigieust d'Abyssinie, f. t. d'hist.
NIgotlePe
nat. ilbysfinifche vogel, m.
Moltulinos, rn. fohapenhnid nit de Le.
vant , vr.
Malucane, f. plant op de. 11Ioliikfclze eilan.
den, .die het geheele jaar door groen is.
Molue, zie Morue.
Molugines, m. pl. geflacht der polifpen.
Moluques , f. bijenblad, citroenkruid, a.
tnelisfa der Molukken, yr.
Molure, m. t. oat. foort van flang,
Moly in. knoflook met weinig reek, yr.
Moly1;date, m. t. de chin]. molljbdeenzuur.
zout, 0.
ammoniacal, molijbdeenzuur
antrnoniakzorit.
Molybdêne ,
t. de miner. half metaal
ruw loud, bekend onder den naam van
crayon ou mine‘de plomb, o.
1V1olybclique , adj. molijbdeenzuur.
Molybdite, f. t. de Min. leodfleen, m.
IVIolybdolde , f. t. de miner. mijn van zeer
hard lood.
Momenel,
aap mat canon langen fiaart.
Moment,
oogenblik, o. je vous ai attendu quelques moments, ik heb u eexige
cage y -
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oogenblikken gewacht. Je reviews dans un
ik kom in set: oogenblik terug.
est arrive trop tard d,'un fig is ten
oogenblik to laat gekomen. On ('attend
tout —, a tous moments, men ivacht hem
elk oogenblik, alle oo p.en ryliiken. D'un
— 4 l'autre , cue — en —, van het sent
eogenblik tot het antics-0, van oogenblik
tot oogenblik. Au —, dans le —, clue, oh.
je partis , op het oogenblik, coin, dat ik
vertrok. Il est fou par moments, hij is
bij oogenblikken, bij tijden gek; t. de
mach. ct de math. moment, o.
Momentana, e, adj4 oogenblikkelijk. Une
joie momentanee, tens oogenblikkelijke
vrettgels,
Momentaniment, adv. oogenblikkelijk ; voor
een,4egenblik. Je suis ici ik ben nogenblikkelijk hier. Ce mèteore n'a paru que
di; luchtverfchijnfel verfchein flechts
visor ten oogenblik , was flschts voor een
oogenblik zigtbaar.
Momerie, 1. mummerif,, yermomming • fig.
veinzerif, geveinseTheid, gemaakt'heid.
Ells *parott .fort afIlig4e de la mart de son
maxi, mais ,c'est une zij fchijnt zeer
bedroefel over den dood van , haren man,
moor het Ss .eene geveinsdheid, veinzerij. 11 y a des gens, dont la vie n'est
qu'une continuelle , er zijn lieden,
wier leven flechts eene gedeirige yermomming is.
t Momeur, in. geveinsd mensch, o.
Atomic, mumie, f. mumie. embanwee
geballemd Wk. On trouve bien des mumies en Egypte, men.vindt vele mnmien,
geballemde lijken in Egypte; fig. Elle
reste la comme une zij float daar als
eene beeldzuit. Gomme ou baume de —,
zwart boomwas tot tinting derzelve.
siitdaging, uitnoodiging van
Momon,
tenon vermomden per loon tot het dobbelde cent florins,
fpet, vr. Jouer un
vermomd cm halides-4 gulden fpelen.
Momont, m. jnoone fazant van Indostan.
Mominclique, f. t. de bot. Amerikaanfche
foort van pompoenplant, die de balfens, appelen draagt.
' Momot, in. Amerikaanfche mosch, yr.
Moines , m. C. de myth. god der fpotternij;
fig. berisper, /'potter.
Mon, pron. snips, mijne ; pl. mes. fils a
quinze ens, tnijn zoen is villtien fares
oud. Oil sont mes livres? ivaar zijn mijamie, rnijne vriendin.
ne boeiren?
mijn herologie.
—horlge,
Mona, m. t. d'hist. nat. bonze Afrikaanfche
sop.
Monacaille , 1. iron. mennikengebroedfel ,
(moinaille) o.
Monacal, e, adj. dat van rotten monnik is.
Habit monniksklecd. Vie monacale,
monniksleven.
Monacalement, adv. op de ivijze der roma
ken. Vivre —, op de wijze der nsonniken !even.
Monacelle, zie
Monachelle, zie Marron.
Monachisme , m. (lees monakisme) iron. monnikenfland; monnikswezen, o.
Monaco, m. zekere Italiaanrche count, vr.
Monadactyles, in. pl. geflacht van borstvisfchen.
Monade , f. t. de phil. eevvoudig , ondeelbaar wezen, evaaruit, volgens
Leibnitz, alle andere wezens zip; za-
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inengegeld, o.; t. d'hist, oat. onsserkbaor
diertje, 0.
Monadelphe , adj. t. de bot. &amines coo is.
delphes, in eenen bands! gegroesde ve.
zeltjes , in Wier midden het flampertje
is.
-Monadelphie, f. t. de bot. zestiende klasfe
der plantgewasfen.
Monadiste , adj. et s. aanhanger der monaden.
Klonadyctile, t. d'hist. nat. foort van visfchen.
Monandre, adj. t. de bot. Plante —, plantgewas tot de ter fie foort der planten
behoorende.
Monandrie, f. eerfle klasle der plantgewasfen, met een meelfieffisjltje.
Monarchic, f. alleenheerfching. Buonaparte
aspiroit it la — universelle, Buonaparte
:I/reef-de, hackle naar de alleenheerfching
over de ganrche wer gild, La — des Assyliens, des Mêdes, het .eisfyrifche, het
.1lIedifche
ne, f. aanhan .er der
* Monarchien,
leenheerrching, koningsgezizae ; adj. konSsegsgezind;
Monarchique, adj. 191 onarchaal , eenhoofdig, opperhoofdig. Vivre sous un gou.
vernement ander eene monarebale,
eenhoofdige regering Leven.
Monarchiquement, adv. eenlzoofdig , op eens
alleenheerfchende itijzq.
* IVIonarchiste, m. zie Monarchien.
Nionard.e, f. t. de bot. zeker plantgewas, a.
Monarque, m. alleenheerfcher, monarch.
Etre issu des plus fameux monarques, van
iii beroemdfle monarchen afflarnmen.
Monastre, klooster, o. d'hommes,
de filles, inannen-, vrouwenklooster. Les
premiers monasteres s'etablirent en Egypte ,
de eerfie kloosters werden in Egypte op•
gerigt, gevestigd.
IVlonastertens, m. pl. wederdoopers in de
zestiende scow.
Monastier, m. abt van een klooster.
Monastique, adj. ktoosterachtiz. Vie —,
kloosterleven. Les ordres monastiques, de
nsonniks-, kloosterorden. Discipline —,
kloostertucht.
Monaule, f. nude 'Griekfche fluit.
Monaut, adj. eenoorig. Un chitin, un chat
een hood, seas kat met een oar.
Monax, monaux , m. t. d'hist. nat. marmot
van Kaneda, yr.
Monbin, monbain , spondias,
foort van
pruimenboom op de Anallen.
Moncayat , m. zie Burst.
Monceau, m. hoop , klomp, in de gedaanti
van senen berg. Matte des plerres en
_, /teener; op eenen hoop leggen.
Monchicouba,
t. d'hist. nat. zekere visch.
Mondain, e, adj. wereldsch, wereldsgezind.
Un vatement eene wereldfche kleeding.
Elle est extremement mondaine, zij is zeer
wereldsgezind; s. pl. wereldsgezitiden.
Les mondains ne veulent pas entendre parler
de pdches, de wereldsgetinden willen
diet van zonden hooren fpreken.
Mondainement, adv. ale een ivereldling, op
eene wereldfche wifze. Vivre tres —,
zeer werelds (even.
Mondanita, f. wereldsgezindheid,
11 passe sa vie dans la plus grande hil
brengt zijn leyen dpor in do grootfle
wereldsgezindheid. Le inepris des mon.
danitds, de verachting der iidelheden,
van hot a4rdfche lave*.
*on-
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Mande, m. wereld, vr.; heelal, o. hetnel
en aarde. Dieu a cree le - du want,
God heeft de wei old ui t niets gefchapen.
La creation du -, de fchepping der weL'an -, het jaar der wereld,
na de fclzepping. Les cinq parties du --a,
de vie! wereldjeelen, de,led der aarde.
Le centre du -, het middelpunt der aarde. Faire ten tour du eene refs em de
wereld, aarde doers. Venir au -, ter
wereld komen, geboren worden. Mettre
1n enfant au -, een tried ter wereld
brengen, baron. L'ancien et le nouveau
-, de oude;:en
wereld. 11 fit tout
, pour lui hij deed alles in
de evereld, ow hear to behagen ; fain.
,Den its que le - tst 7-, feelert der de evereld is , zoo lar va de wereld /heat, geflaan beef!.
n'est plus au -, hij
deed; de wereldbewoners, de menfchen.
Jesus Christ est le sauveur 7czus
Christus is de yerlosfer der wereld, der
menfchen op dezelve ; fam. Il ne faut pas
accuser ,le legerement, men moet de
menfchen zoo gaattw, onbedachtelijk flee
befchuldigen. Est-ce comme cela , qu'il
faut traiter le -? meet men zoo met de
menfchen emgaan? groote tnenigte, yr.
bedienden, sn. tneerv. Il asseinbla quantite
de autour de 'Ili hij verzamelde eene
menigte volk rondom zich. II a atnene
beaucoup de - avec lui, hij heeft veel
y olk medegebragt. C'est uu garcon, qui
sait biers son. -, het is een jengen, die
met , de menfchen iveet ens to zaan. 11
'connolt le -, hij ke p t de menfchen , hij
lveet , hoe zij zijn. Tout le - le sait , iedereen iveet het, Il y a du - chez lui,
Or is y olk bij hem. II a congedie tout son
hij heeft al zijne bedienden ontflagen , afgedankt. 11 y avoit bier du er wares vele enenrchen, er
veel y olk in de kerk. Le commerce do l'a rendu plus 'poli , de omgang met de
wereld, met de menfchen, die er op
zijn, heeft hem veel berchaafder gemaakt. Il s'est forme dans le -, hij Pee ft
zich in den omgang met menfchen
fchaafd. Le grand
de groote wereld,
de grooten, de aanzieniijke lieden. Le
petit -, de geringen, de gerneene
11 voit beaucoup le grand hij verheet
veel met de, hij ziet veel de aanzieulifken. Prendre lee manieres du grand -, de
manieren, gebruiken der aanzienlijke
lieden aannemen. 11 ne faut pas tant mepriser le petit -, men moet de geringe
lieden- zoo niet ,verachten. Le beau -,
de befchaafde, wele, mooigei. leede lieden.
Frequenter le beau -, met de befchaafde
wereld onegaan. J'y ai trouve beaucoup
de beau ifs heb er vela welgekleede,
befchaafde lieden aangetroffen; fain. itre
le mieux du - avec q. q., zeer goede
vrienden met iernand zijn; prov. 11 doit
a Dieu et au—, hij is God en de wereld
fehuidig, hij fleekt. vol fchulden. Aiusi
va le , it faut laisser le - comme it est,
zoo gnat Let in de weld, men meet de
evereld laten, zoo alt zij is , hoar haren
loop latch; de bot. .7apansch bondsgrees , o.; t. Whist. nat. Petit -, zekere
visch, brillendrager.
Mbnde, adj. t. d'ectit. Sainte. rein. Dieu
ordonna a Noe de faire cutter dans l'arche
Sept couples de chaque esrOce d'animaux
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mimics, Cod beval dais Nyack seven
paar van iedere foort van seine dieren
in de ark to laten komen.
Monder, v. a. pollen, fchillen; reinigeme
- de l'orge, garst pollen. De I'orge
mondee, gepe?de garst. W des amandes,
amai'dels
Niondicite, f. zniverheid.
INIondificauf, ve , adj. t. de med. zniverener,
reinigend. Onguent, remade
zuive.
rende, reinigende zalf, genee,middel.
Mondifier, v. a. t. de med. reinigen, wag.
vereq , eene wonde enz.
Mondique, m. 'Rijn ran flecizt tin, i?r,.;
fieenachtige zelfflandigheid in de thvie
mijnen,,vre; fort van koperkies yr.
Mondrain,
t. de mar. lieuvel off kleinet
zandberg-can de kust.
f. zie Guenon.
INIonedule f. t. d'hist. nat. nieuw geflacht
van infekten, met vier vliezigt vierken
van Ontzelijke grosses.
Monetage, m. derde deal der wins: in het
murallaan o o.
Monetaire, muntmeester; t. d'hist. anent
Cerraink.-s monnaies Romaines portent le noin
clu -, op zekere Romeinfche etunteri
fiaat de naam van den muntineester ; adj.,
Systeme -, muntregel. Attelier
tnen!.
plants, waar de leant geflagen wordt.
Monetiser, v. a. tot aunt maken, de waar
de van 41inkende aunt geven.
Mongous,
zie Makibrun.
Monial, e adj. p. geestelijk ; s. f. non,
geesteliike dochter. Un convent de moniales, een nonnenklooster.
Moniliforme , adj. t. de bot. parelfiteervormig.
IVIonin,
aap.
I\ioniteur,
vermanerA waarfchuster;
zeker Fransch dagblad , e.
Monition , f. geragtelifke eiraarfchneving,
vcrmaning met den kerkban. canoni..
quo, geregtelijke waarfehnwing, die met
de regels der kerk overeanfiemt.
Monitoire, in. et adj. Lettres monitgireP,
kerkelijk en geregtelijk vermaningfchrij.
yen, waarfchtzwingsbrief, ter ontdekking vast den dader censer misdaad, bij
firaffe des bans.
Monitorial, e, adj. Lcttre monitoriale, ker..
kelijke vermaningsbrie
Monjolis,
t. de bot. zekere plant van het
i 31/ e eflacht, r
Monki, m. , kleine nap, die eon deed:11°4d
fchijnt Se hebbez.
Monnage, m. regt van male's, 0.
Monnaie , rnonnoie, f. mitt, mantfPcie.
d'or, &argent „Gf ouden, zilveren atunt.
Fausse alterie, valfche, vervalschte
intent. Papier -, papieren geld. Payer
en - forte, in good geld betalen. - de
compte on inaaginaire, rekenings of IngeLeelde 'Bunt, dic niet wezeslijk beflaat,
maar vitgevonden is, om den handel enz.
gemakkelijker to waken, gelijk een pond
fierling iu Engeland; fig, 11 a vendu sea
chemises, pour battre
hij heeft zijne
hessiden verkocht, ores geld to krijgew.
Payer de (en) mtme
suet gelifke want
betalen; prov. II est decrie comme (de
la) fausse-, is zijne achting kwijt.
II feroit de a fausse - pour lui, hij zest.
de alles voor hem wagon; klein geld eo.
Donnez-moi de la d'un florin, Beef
klein veld yoor eenen gulden. je Wei
point de -, pour you's changer cc
ik
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ik heh gitenklein geld, om rc dezen gulden
to wisfelen ; tnuntplaats , waar dezelve
geflagen wordt, count. Porter des 'ingots
h la —, gruden, zilveren ('oven naar de
mutat brengen. Ga sour des monnaies, het
tnuntgeregt. La — de la Guint, e , foort
van rchelpgewas op Guinea, foort van
cawis, zie dat woord.
Monnaierie, monnoierie, f. plaats waarop
'
de (level, de munt geflagen words,
pelplaats.
Monneage, m. tnuntregt, o. zie Monnayage.
munten4 count,
Monnoyage, monndage
hij vowflaan, o. 11 entend' biers le
flaat het manten geed.
Monnover, monnayer, v. a. muntetr. On a
monnove de l'or,, pour 'plus d'un million,
men heeft .voor weer dan eel; millioen
goicergemunt.
Monnoyere, f. t. • de • bot. pennings'kruid,
(nummulaire) e. 'Poisson — fbort van
visch zonder vinnen.
Monnoyeur, In. munter, die de mutt float.
Faux —, valrche munter.
1VIonocarpe , adj. t. de bot. Plantes monocarpes, plantgewasfen, die eene enkele bloom
hebben, gelilk de perenboometi.
Monocenhale, adj. t. de bot. Plante—, plantgewas, welks flengel flechts evil; bloem
draagt.
Monoceros, m. t. d'hist. nat. :ret a in, die,
men heeft gegeven aan eenen eenhoorn,
en aan den rhinoceros; t. d'sstr. zuidelifk qellernte, 0.; zekere visch (walrus,
narval).
Monochromate, adj. eenklearig. Un tableau
eene eenkleurige rehilderif.
Monocle, m. vergrooteas voor een oog ,o.;
watervloo , yr.; adj. 'eenonegi.
Monocline, adj. t. de bot. Plantes monoclines, plantgewasren; die de organen der
twee gellachten in eene en dezelfde bloern
vereenigen.
Monocorde, m. monocordium, fpeeltuig met
eene fnaar, o.
Monocotylddone, adj. f. t. de bot. plant , die
maar eenen venusnavel, of een zaadblad
heeft.
Monocrome , zie Monochromate.
Monocroton , ni. t. d'hist. anc. fchip met eene
roeibank op zijde, o.
een dier
Monoculaire, adj. Un animal
met een oog.
verband
voor
eerie
Piionocule , m. t. de chit.
traanfistel, eogband, o.
Monoculistei m. zie Cyclope.
Monodies f. t. &ant. treurlied, dat uit
eenen toon gaat,
zie Narval.
Monodone,
MonodOnte, f. t. d'hist. nat. foort van fchelpmos rel met eenen tand.
Monoecie, f. t. de bot. deceit en twintigge
klasfe der plantgewasren , die op denzelf-len !lenge?, maar afgezonderd, bloc.
men hebben van verichillende geflaciiten.
Monogame, rn. et f. t. de jur. die (lechts
eenmaal gehuwd geweest is ; t. de bot.
Plantes monogames plantgewasfen met
eenvoudige bloemen.
Monogamic, f. t. de jur. eensgehuwde liaat ,
tn.; t. de bot. klasfe der plantgeiratren
met eenvoudige bloemen.
Monogastrique, adj. t. d'anat. eenen bulk
hebbende.
Monogrammatique, adj. eenletterig ; dat tot
de naamteekening behoort.
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Monogramme, tn. naanicijfer, cijfer, dat
den naam in zich bevat, vaamciffergetal , o.
Monogyne , adj. t. de bot. tot de eerfie orde.
van de dertiende klasfe der plantgeWasfen beilt4orende.
Monogyiiie, f. eerfle orde van de dertiende
klasfe der plantgewasfen, waar van de
bloom flechts den fiampertje beef",
MonoY4ue f. zie Monoecie.
Monologue, m. (solilogue) alleenfi raak, yr.
,Ionolythe , adj. eenfil eaig , met eenen
)(leen.
,Nlonomachie, f. t. de jar. zie Duel.
MonOrne, m. t. d'alg. enkelyoudige groatheld, yr.
Monomètre, adj. m. t. def pods. dat flic7tts
eene voettnaat heeft.
'Monopede, adj. Homme
mensch —met
eenen voet, een been.
Monopegee, monopagde, f. t. de med. hoed,.
pijn aan eene zijde.
Moqopdtale, adj. t. de bot. eetibladerk. La
fleur de la mauve est —, de bloem der ma.
Jews heeft man y een blad.
Monophages, in. pl. t. de myth. alleeneters
bij het feest van Neptrifillt.
Monophagies, f. pl. feest ter sere van Nep.
tunics , waartij men zrcmen at, zone der
zich to laten bedienen, o.
t. d'hist. nat. visch 'met
Monophthalme,
dia oog (mouoculaire).
Mononhylle, adj. t. de bot. Calice
een..
bladerige bloemenkelk.
meening van de eenvouIVIonophysisme,
dige natuur van 7ezus Christus, yr.
Monophysites, tn. pl. aanhangers der meening van de eenvoudige natuur in 7ezus
Christus.
Monopode, m. cafe' met eenen voet , yr.
Monopole, m. bevoorregte alleenhandel;
voorregt, om lets alleen to mogen verkoopen, o.; oubillifke overeenkomst, ern
eene Lopwaar duurder to verk-oopen ,
yr.; opkoop. Les marchands de. bled out
euleve, tout ce qu'il y avoit de bled, pour
en avoir le —, et le vendre plus cher, de
korenkoopers hebben al he: voorhanden
koren opgekocht, om dien kandel alleen
to kunnen -drijven, en het duurder to
kunnen verkoopen; hatelijke zware belasting op-koopwaren, yr.
Monopoler, v. u. op.koopen; alleenhandel
odnroilp.voelie
eju r, m. alleenhandelaar, handeldwinger, op trooper.
t.- d'ant. rondo op zuilen
Monoptere,
rustende (elope/ , mender muren; zekere
to te, m. t. de gram. onbuigzaam
opli.
Movnisc
word, a.
Monopyrene, adj. t. de bot. Fruit —, vrucht
met eenen kern pit.
Monorchis, m. t.' d'anat. die flechts eenen
teelbal heeft.
e,nrijrnig gedicht, a.
AIonorime,
Monositie f. t. de med. de gewoonto van
flechts eenmaal in vier en twintig urea
rjinatique, adj. t. de bot. Plante —,
Motertost
e peei.
Plaiitgewas met eerie zaadkorrel.
MonosPerme, adj. t. de bot. Plante —, plant
met ee, zaadje.
Monostique,
puntel :cht nit een inert be..
flaande, o. ; adj. Cristal
kristal, dat
flechts eene rij van kleine zijden beef:,
op
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, in eta'
op den enstrek van iedere
verfchillende van dat der oppervlakten.
Puntdicht
van
eel:
vers.
0.
s.
Monostomate, m. t. d'hist. nat. foort van
wortnen in de ingewanden.
Monostyle, adj. t. de bot. Fleur , plante —,
bloom,lant met iinen fill.
Monosyllabe, adj. et s. m. eenlettergrepig;
woord van eine lettergreep, a.
Ationasyllabique, adj. eenlettergrepig.
t. eccl. Monotheliten, die
Monothelites,
flechts einenwilin7ezus Christusflelden.
Monotone, adj. eentoo.nig-. Un chant —, een
eentoonlg gezang. Une lecture —, een
eentoonig voerlezen.
Monotonie, f. eentoonigheid. Ce prddicateur
n'a point d'inflexion de voix, c'est une
perpetuelle , deze predikant heeft geene
bulging van fen , het is cone gedurige
eenteonigheid ; fig. eenvormigheid.
Monotriglyphe , t. d'arch. ruinete van acne
driefpleet, triglyph tustchen twee zui.
len, yr.
• Monotype, adj. ?net erne tinnebeeldige flguur.
Monotropa, m. t. de bot. low van plant, yr.
Mons, m. (lees monce „ bij verkorting van
monsieur) mils; beer, naps hee-tje.
Monseigneur, m. pl. messeigneurs, mijn heer,
genadige beer, eernaam 5 ellen men peers
aan perfonen van hooge geboorte , of van
sane uitflekende waardigheid , zoo als
aan hertogen , groothertogen, kartsbisfichoppen, bistchwen, afgezanten enz,
votre altesse a daigne me permottre, genadige heer , uwe hoogheid heeft zich verwaardigd ma toe to flaar; ; a n Frankrijk noemt men den dauphin aldus. 11
est page de —, id/ is pagie, edelknaap
van den dauphin.
Monseigneuriser, v. a. iron. iemand den titel
van genadige hirer, mijn heer geven.
Monsieur, m. pl. messieurs, mijn heer. 04
es t — votre pare? waar is mijn beer uw
vader? La lettre est h messieurs aes
de brief is aan tnijne heeren zijne zonen ; fam. Faire le —, den groeten heer
dat is wel
fpelen. C'est bien un gros
zijeen VOOrtittaM lacer. Devenir gros
vaut
Bien
madame,
ne fortuin maken.
zij zijn beiden elkander gelijk.
Monson, moncon, zie Mousaon.
Monsones, f. pl. t. de bot. mentos:le , geflacht ,van geranium.
1onstre, ,m. monfler, gedrogt, wanfehepfel , misgeboorte, yr. Un — a visage
de chin een wanfchepfel met cozen hon.
denkop ; fig. Niron km& un — de nature,
„Nero was een monfer dart:a:slur. C'est
un — de eruaute, het is een monger van
lvreedireik, sets zeer wreed mensch4 -C'est
un delaideur, het is een leelijk fchepfel; t. poet. Les monstres des .fonts, de
woudgedrogten, de wild: beesten ; t. de bor.
bladersn, uit wier midden andere bladefen nitkomen, biome,: wit wief.nsidden
een fiengel fchiet, die acne .astdere bioem
draagt, ,zijn monstres, misgeboorten.
blonstrueusement, adv. op erne gedregtelijke, wanfehapene wifze.
Monstrueux, se , adj. gedrogtelijk, watefchapen afgrifsfelijk enz. Un enfant —, eon
,vanfchapen kind. Cet enfant a la tote
inonstrueuse, dit kind heeft een .afgrilsfelijk hoofd. CU est d'unt, laideur monEtXueutes zij is affchuwstijk leelijk fig.
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Une avarice monstrueuse, tent afThhuwelifke gierigheid; t. de bot. Plantes monstrueuses, misgewasfen.
IVIonstruosice, wanfehapeteheid , misver.
migheid. La —de cette tete, de wanfeliapenheid van dit hoofd; t. de bot. Les
monstruositas sont plus frequentes parmi les
plantes , que parmi les animaux, de mis.
vormigheden zijn menigvuldiger onder
de planten, dan onder de dieren.
Mont , in. berg. Le mont Sinai , de berg Sind!.
Le — OliVet, montagne des Oliviers, de 0 ilifberg. Le — Etna, de berg Etna. Les
monts Pyrenees, de Pyrenean. Au deca, del:t
les monts, aan dtze , elan gene zijde der
bergen ; fig. fain. Cela lui coke des 1/10111S
d'or, dat kost hem zeer veal geld. Applanir
lee monts, de zwarigheden nit des; iveg
rkimen. Promettre monts et merveilles,
des monts d'ar, gouden bergen, koeilese
met gouden boron: beloven. Il est silk
par — et par vaux, hij is over berg en
dal gegaan, On Ie cherche par et par
vaux, men g oekt hem overal. -- de pietk, feort van bank van leening in Italie; t. d'anat. — de Venus, Venusberg;
t. kleine boogie in de vlakke
hand , aan de wortels der vingers, Yr.;
t. de guer. — pagnote , hoogte, van waarmen veilig alles kan zien, wat er in
eon gevecht omgaat , y r.;
d'ant.
joye , krijgskreet der oude Franfehen,
y r.; tire! van hunnen eerflen wapenko.,
king ; bergfe van fieenen, tot krijgs- of
wegteeken dienende, o.; graffiede, yr.;
t. poet. Le double — (le Parnasse), de
berg Parnasfus. t. d'hist. nat. — jbli, bergfalie (plant der iintillen). —voyati, vise.
gende Padde in Gnijana.
Montage, m. opdragen, eptrekken, ophijtchen , opbrengen, opzeilen, opreeijen,
0.; loon daarpoor o. I1 est occupe art
— du bois, hif is met het opdragen, ep•
trekken van het bout bezig. Faciliter le
— des batiments, het eproeifen, opzellen
der fchepen verligten.
Montagnard, e, adj. op, aan bergen, aan
ten gebergte wenende. Les animaux montagnards, de bergdieren; a. bergbewoner ;
t. Whist. nat. kergvalk.
Montagne , f. berg , m, gebergte, o. Une
haute een hoog gebergte. Une — es.
carpae , een fleile berg. Le somtnet , la time
d'une —, de bruin eons bor. Les montagnes du Tirol, het Tirelfche gebergte.
Un pays plain de montagnes, ten land vol
bergen , een bergachtig land. tine chatne
de montagnes, eene bergyketen. La maisou
eat situee sur une —, het huis ligt op
eenen berg. — de glace(s), ijsberg.
pentes douces, vlak gebergte. —de craie,
krijtberg. sablonneuse, zandberg ; t.
d'astr. — de la table tatelberg; oak die
bij de kaap de Goede hoop. Bleu de —,
bergblaasiw; pron. La — est aceouchee
d'une souris , sat al den toeflel is nietr
geworden. Les montagnes ne se rencontrent point, mail les hommes, berg en dat
ontmeeten elkander niet , maar Wel men.
fchen ; * berg, zetel der ifverigfie patriatten , in de. gewezene nationals vergadering van Frankrijk.
Montagnette, f. inns. bergfe, e.
Moiltagneux, se, adj. bergachtig, vet hergen. Uti pays —, een bergachtig land.
Alontain, m. t^ d'hist. net. borgyink.
bb
Mono
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men den hsngst de merrie /fiat dekko?
Montain, c, adj. t. de bot. Plantes montal0., register; het welk elaarvan gehonden
nes, berggewasren.
wordt , o. La — commence an premier
Montaison, f. t. d'hist. nat. tile:, wanneer de
Avril, et finit a la fin de Juin , het beprellen hare knit of hone fchieten.
fpringen begint den eerften eye
t Montance, f. beloop, o.
eindigt op het einde van Yunif.
aanhangers
van
IVIontalistes, in. pl. t. eccl.
Montanty s, die zich voor profetett uitga- INIontee, f. trap van een klein huis, Heine
trap. m. Cette est obscure , doze trap is
yen.
duister; trede van eenen trap; pop.
Montant, rn. Aland bout, o. fliji of pest
Prenez garde, ii y a la une rornpue,
van een venfler- of deurkozijn , tn. Il y
',win it in acht, er is eene trade gebroa un carie a cette crois6e, aan dit koken. Faire Sauter lee montees a q. q., ie.
zijn, venfierraam is een flijl verinolind,
?nand de trappers afgooli en; opklimmen,
yerrot. Les montants de cette porte cocheo. opgang, m. La montagne est haute,
re ne sent pas de bon bois, de posten .1747;
mail la — en est alse, de berg is berg,
deze jialpoort zijn van geen goed front;
maar het oprtifgen op cienzelven_ is „geepgaande fnaar aan een kaatsnet , yr.;
.makkelijk. Nous le reucontrhnes it la
beloop, o. fens eener rekening, fchuld
—decotau,
wij ontmoetten hens bij den
enz., yr. Le — d.'une lettre de change,
,opgang van di: heni eltje ; t. cl'arch. La
het beloop van eenen Ivisfelbrief. Le
— de yoke, de rijzing van een geivelf.
de scs depenses /rest pas grand, de rem
La — de pont, de rijzing eener brag;
.van zijne uitgaven is niet greet; hij,
die het ;waste regt op eenen post heeft,
t. de fanc..rtifging van den vale.
die eenen anderen hierin het eerst meet Monter, v. n. klirnmen, epkliw ynen, opftif•
gen, near boven gaan ; groeijen, ace,
opvolgen. Ce lieutenant est le premier
groeijen, riezen enz. — vim, fchielijk
deze luitenant is de eerfle , die meet
opklimmen, opftijgen. sur, a un arVolgen, opklintrnen; t. de fauc. Prendre
bre, op eenen boom klimmen, ftijgen.
le —, in de hoogte flijgen, de hoogte
le
—
sue
lc
heron,
Aucun
oiseau ne monte plus hant, quo l'aig
kiezen. L'oisean a pri
gle, geen vogel ftijgt heoger da ys CM
de walk is hooger gefiegen, date de rajarend. Cet -escalier monte au premier &ager ; fig. Prendre le — sur les autres, de
ge, die trap leapt naar de eerfte ver.
anderen Overtrefren; t. d'anat. uitwas
,dieping. — en carosse, in de koets
van het kinnebak.sbeen o. Les moments
gen , treden. Jesus Christ est monte au
de la bride, de koonflukken van den loom
ciel, Yezus Christus is ten hemel gera.
eons paards, 0.; t. de jard. Le — d'un
- pen. Nous monames lentement, wig gin•
albre (son jet), de loot van eerie,: boom,
Le
—
on
le
dard
gen,
ftegen, voeren, reden langzaam
r.
uitfpruitrel,
o.
y
naar haven. Ne montez pas sur la chaises
il'une plante, (rune tige, de loot eener
klim niet op den ftoel. Monter a cheval,
plant, _eery : flengels. Ces plantes font en
to paard,ftifgen, rijden. 11 salt been
—, qui plait, daze planters retaken gene
aan
e'en
t.
d'horl.
hij kan good to paard rijden.
choone
loot;
fuuriverk , in Welker gaaties de fpillen —cheval,
(a cheval) a dos, a nu, en poil, zonder
zadel rifden. en croupe, achter op
der raderen loopen ; t. de mar. Le, —
eats paard rifelen. Vous etes un cavalier
de la mar6e, het opkcneen van het water,
mal monte, gij sijt een flee/a rifyier.
ale yloed. Les moiatants des bittes, de
Le predicateur . n'a pas encore monte en
fpeenen van de besings. du voutis, de
chaire, do predikant is nag niet op `den
voute, verwulfflutten. — de poupe, fpie°planNiontants
de
corni6-4,es,
predikftoel,
heel) den predikftoel nog
gelflutten.
niet beklommsne sur mer, sur un vaisgers der rantifoenho uten , weringen. Le
seau, zich op zee, zich op eon (chip
- d'un eourbaton, de hats van een
wijn, die krachbegeven, in zee gaan. — an vent, haven
bout. Vin, qui a du
den wind komen, de loef winnen. Le
e
of
hoofdig
is.
ti r
vaisseau est monte par. six cents hommet,
Montant.,; adj. opwaarts gaande, kilte•
het fillip is met zes honderd keppett
mende, varenie , in/get/di. Un bateau —,
see opwaarts varend fchip, tegen den
betnand. — au trOne, den Croon beitijgen,
koning warden. 11 etoit sergent, ii est
vloed .in. La maree montante, de opkomonte a la lieutenance, hij was ferfant,
mende, opflijgende vloed. La, garde monMontante
onderoOcier, en is tot de luitenants.
tante; 'etc optrekkende wacht.
plaats opgeklommen, u luitenant geworPassaut,, flormloopende. 11 y a Mans ce
den. II a monte rpar taus les degres, hij
puits un sceau — et un descendant, er is
in deze put een opflijgende en afdalende
heeft alle Braden doorgeloopen, hij beef:
van ander ap gediend. troisie.
4mmer ; t. de bias. Pieces, montantes, opme, -efil est -mute en, seconde,"- hij `vas
regt flamede flukken; t. de bot, P6dicule
regtop flijgende bloemlieel. Petiole
in di derde Wasfe, en is in -de tweede
gekomeri. Les- est.'s oont montees depuis
regtep gaande bladfteel. Tire monopwaarts
gaande
fteng-el
;
de
de,wateren , zijes fidert gisteren gohier,
tante,
opwaarts loopende- yeeK;
- ewasfen; La riviêrea monte cetftegatri , g
mac.Joint
te ' nuke de, deux- pieds , de rivier is dozen
part, indeel. bedragende, beloepende. La
a
deux
cents
florins,
nacht twee -1014 gewasfen. Le sang la a,
Somme totale
eeheele twee honderd guldens-beloopende
est mom& au visage, het bleed is hem ill
het aangezigt geftegen. Ce vie mcmte it
fem. 'routes -les sommes, cinq cent
la ttte; deze wijn vliegt, ftijgt..naar het
cinquant9 florins, alle fommen, die vijf
honderd vijftig gulden beloopen.
hoofd. ,La' voile monte par tons et demitont, de ftern,ftijet door geheole 411
7,Jontassin, m. gefponnen katoen flit de Le.
toonen. Le. collet. de votre habit.monte
vent „oe
trop haut;: de ..kraag s/an uwen-rok is is
Monte, F. bef;oringen van eenen, hengst,
hoog.
ti d, me plaatt, yr. oar, wetarst;
dens
graine via
leer
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Molten fchieten in het zaad. sur des
chasses, op flelten gaan. Voila le soleil,
qui monte sur Phorizon, zie daar de zon
die aan den getigteinder opk omt. Le
prix du bled est, a monte jusqu'a , deprijs
van het koren is geftegen, gerezen lot.
Son orgueil manta avec sa fortune , zijn
hoogmoed roes met zifn gelnk; beloopen, bedragen. A combien tout cela
(se) monte-t-il? hoe veel bedraagt dit
alles ? La somme (se) monte a mille florins et soixante cinq cents, de fom beloopt,
bedraagt duizend gulden en vijf en zoo.
tig cents. Les frais de son proces monterunt bien haut, zijne proceskossen zullen
zecr hoog loopen. tin batitnent perce pour
cinquante canons, et monte de trente, een
!Chip, dat leer vifftig flukAen (kanon)
geboord is , en dertig voert. — a Passout,
.form loopen; fig. fain. ct , prov, sur les
planclies, tootteelfpcler warden. — snr le
Parnasse, verzen waken. — sur ses grands
chevaux, sur ses ergots, se,— sur ses grands
airs, op eenen heogen toon fj3reken, trotsch
evorden. Bien bas choit, qui trop haut
monte, vie hoog klimt, valt lang. Bon
cavalier monte toutes mains, een gcfchikt,
knap metych weet zich in alles te heipen.
anx noes, rchielijk i n toorn geraken ,
oploopend tijn. Quand_ on ltd parle de
cola, it monte aux hues, wanneer men met
hem daarover fpreekt, wordt hij toornig,
boos. Nous ne sommes pas montis sur le
ton de tout reformer, wij z,ijn niet gowoon, genegen , ona allesseveranderen. [1
est mal monte anienrd'hui, hij is van daeg
in cone kwade luim; als v. a. heeft monter ?leg onderfcheidene beteekenfeen, zie
hier de voornaam.fien: l'escalier, la
montagne , den trap , den berg opklimmen,
iets opdrabeflifgen, opgaan. —
gen , optrekken, ophijfchen enz. do
foin en grenier, hoof op den zoldek drapen enz. On monte les Bros fardeaux sur
les greniers avec des ponlics, - men hifscht
zware lessen nest katrollen op de zolders.
Mon,-.ez on pen cette table dins ma cham.
bre, bring doze tafel tens naar haven op
in;fne learner. Montez la cremaill6re d'un
cran, hang de haat , den hengei eenen land
hooger. uric montre , on tourne-broche , •
sen horologie, eon ,rpir opwinden. Ma
montre s'arrdte, elle-n'est pas montde, miff:
horologie fiaat Iii!, het is niet opgewonden. — up soulier our la forme ,- eenen
vaisseau
fehoett op de leest /lean.
ten 'chip voeren het opperbevel er over
hebben. cheval, eon paard rijelen
berijden , to paard-zittetr. Uri regiment
bien monte, een regiment, dat garde
paarden heeft. — la garde, de wacht
ketrekken.
tranehee, de ivacht its'
de loopgraven betrekken; met het noodi.
une person ne en hinge, eage voorzien.
perfoon, iensand met• linnen voor"tren .. " — tine maison,, huffs met het
boadige huisraad liaorzien.* So maison est
motitte sur un'"plect trop'' coAteux, Zijn
hair is oi eshen.te kostbaren' yeer ingerigt. ulte impritrieriei ses' presses, cent boekdrukkikkf oprigten, haar
met hare 'perfeii° voorzfeet:- •!-- uu -instruInent de
een" eitutifkinfirument
fleelrglig van fnaren Vatirze'ets ., befnaren.
viool zetten.
un Violop , fnaretl
on a mona ce lath trop ham, men heeft
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daze loft te hoog geflemd ; de fiukken
-ean iets zawenflellen, zetten. one
Croix de diamants, eon diamanten kru,s
zetten. — one serrure, e o n flat, alle
flukken, die daartoe behooren, zamen
fiellen, in elkander zetten. fusil,
one epee, eenen fnaphaan, eon geweer ,
eenen deafen opmaken, monteren. — on
lit, tine armoire, eon bed, eene least ope
flaan. une chemise , on habit, een
hemd, een kleed, -"eenen rok opmaken ,
ails daartoe behoorende deelen eamennaaijen„ un bouquet, eenen ruiker
maken , binden. — one perroque, eene
pruik op. of te regt waken. — un canon,
een fink op het rampaard, affuit flellen;
fig. fain. 11 s'est monte lui-meme la-dessus,
it s'est monte la tete , it n'en dc:mordra pas,
dat heeft hij zich zeleen in het hoojd
gezet, hij zal daarvan niet afgaan; t.
d'orf. eerie ingedrukte plaats weer gelijk
Haan.
Montour, horologiekasmaker; kaardenzetter, bij de wolkammers. en blanc, die
het /tout van ern geweer te , regt maakt.
Montfaucon , ecrtijds geregtsplaats 114
Parifs, y r.; t. do corn. zekere foore vats
papier, o.
* Montgolfiere, f. Inchtbol, met verduncte
lucht. in.
Montichicourc, in. t. de con,. Oostindifche
itof va:z zijde en katoen, vr.
bergje, o. kleine berg, ns.
Monticule,
Montle, f. t. de bor. zekere plant.
opzigter over de zoutgroeveet.
Montier,
Montinie, f. t. de bot: zekere plant.
Mont-joie, in. eertijds hoop fteenen ter nagedachtenis eener overwinning; wapenkreet der Franfchcn; titel van den eerflen wapenkoning in Frankrijk.
Mont-joli, in. t. tie bot, bergfalie, zekere
plant op de Antillen, yr.
Montoir, bankje, o. of greote fleen, one
op een paard to flijgen; t. de man. Le
cote du —, hors du —, de linker, de
regter zijde des paards., Ce cheval est
diffieilc au —, dit paard-laat niet gaarne
opzitsen.
Montpagnote, in. hoogte,' vats waar men
veilig alles kan zien, evat er in ,een gevecht otngaat $ die. lchotvrif fiaat.
Montre, f. -horologic, zakssuewerk , o. Une
— a boite d'or, een horologie met . eene
golden 'leas, .— de poche, zakhotelogis.
pendule, 1.11ingeruurwerk. o. — sonnanre, ona sonnerie , uurwerk , dat
dronkenmans horologic , zakuUre
werk, dat links eneregts kan worden opgeevondert. D1a — avance ,de cina minutes,,nsifst
horologles gate vijf minuten voor. J'ai
reglk sur le cadran , •ik hob tnift; horotegie, naar den zonnewiizer gefield ;
flaal; monger, toonfluk o.- Voila une -.
de Pavoine, que raj achetee _bier iseeete
monfier van de haver, welke ik gekocht
herb: 'Acheter . du bled stir la —, keren koo.
'pen— voigens het monfier, Fjsire — de sa
narthatdise, zijne waarelaten,zien, voor
da'darhalen. La —des bled; est belle,
on e'spere sine bonne moisson ,-, de granen
korner: moei op, men hoopt op eenen gee.
den °eget. La — de ce drap est-belle, het
flaai r van dit lake's, is fchoon, die laken
ziere 'er- toed ult. La nature nous fait —
en' tots hen= de ses richesses, de natuur
legit ofetal harsh rifkdont,ren teen, zif
gecfr
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geeft ons overal monflers vats haren rijkdam ; hetgeen, vat een koopman enz.
voor zijn huffs, veer zijnen winks/ tilt/hit, toots, m. Tout cela n'est pendu la,
sue pour la —, dat alles is flechts ten
loon uitgehanzen. Les boulangers ant
pour — une grille de bois, de barkers helpLen ten toon eene houten tralie ; t. d'orr.
toonkas met een glas er op, waarin de
den hebben
goudfineden eenige kosibaarhe
liggen. La — de cet orfévre est fort belle,
dc toonkas van dezen goudfmid is zeer
lcheon.
d'orgues, de voorfle orgelpijpen, welke men van buiten ziet. Tuyaux
orgelpijpen in de eerfle raj. La
— de cet orgue est pur etain , de voorfle
p1 pen van dit orgel zien van zniver
tin; fig. fain. et prov. Faire — de sou
erudition, zijne geleerdheid uitkramen.
Il ne l'a promis , que pour faire — de son
credit, hij heeft het flechts beloofd, ens
met zijn crediet te pronken. Belie — pen
de rapport, fchoon van buiten, flecht
Tan binnen, veel gerchreeuw, maar
1,veinig n'en cotte rien pour la —,
act gezigt , het zien heeft men voor Islets;
wapenfchouwing , monflering van het
krijilsvolk. Le regiment a fait — devant le
genral, het regiment is door dengeneraal
in wapenfchosew genomen, gernonfierd ;
fain. Passeek la—, bij de monflering doorgaan, offchoon het niet waardig is. Cela
pent passer it la—, dat kan nog doorgaan;
Lezolding of foldij van het krijgsvolk.
11 a rep sa—, hij heeft zijne foldij ontvangen; plaats, waar de paardenkoopers
hence paarden te keep aankieden;proefrid,
271. 11 y avoit deux cents chevaux a la —,
er - waren twee honderd paarden op de
paardenfchonw. Prenez-y garde , la — est
trompeuse, nett u in acht, de proefrid
is hedriegelijk.
Vontree, 1. pl. t. de pal. frtoeverif, y r. gepoch, o.
Montrer, v. a. toonem, aantooners, laten
zien; wifzen. — du doigt, met den vinger wijzen. — le chemin a q. q., iemand
den leeg wijzen. Je lui ai montre mes li.
ik hob hem mijne boekev getoond,
laten zien. klontrez votre ecriture, toon
uw fchrift. 11- montra son courage dans
cette occasion,- hij toonde zijnen mood bij
deze gelegenhiid. Il lui a montre,_ qu'il
avoit tort, hijkheeft hem aangetoond, dat
hij ongelifk had, Je lui montreral, A qui
ii a a faire ou affaire , qui je suis, ik zal
hem toonen, met Wien hij to deen heeft,
')vie ben; fain. — ses talons,' de hielen
laten zien, vlugten, de wijk moni st,. On
le montre au doigt, men, wifit met den
q.,
winger op hem. — ses dents
mand zijne tanden laten zien, hem we.
derfiand bieden, flout bejegenen, son
xez quelque part, zich ergens veer eenen
korten tijd laten zien. Je Wen vais
anon nez un moment, et je reviens A 'vows,,
ik wil mij daar flechts ;en oogenblik:
Tertoonen, laten zien , iait,konsil
weder bij u: Cette fille montre trop , sa
gorge, die meisje draagt den Loczem to
kloot. — le cul, eene ondernomene zaal
niet kunnen rsitvoeren, met de hosts op
het hoofd te heels komen. Cet habit montre la corde, dit kited is afgedrag4n.
prov. Cela montre lit corde, chit is -pie/
lifts overiegd. Ii moutre la corde., hij
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wet zich naauwelijk te helpers; ander.
wifzen, onderrigten, leeren. 11 montre
le Latin et le Francois, et son frare montre
la musique et le dessin , ou a dessiner, hij
onderwijst het Latijn en het Fransch,
en zifn breeder geeft onderwijs in de
muzijk en in het teekenen. 11 montre en
ville, hij geeft lesfen in de liad. Ce
jeune homme a Ote mal montre, dit jonge
rnensch beefs flecht onderrigt gehad , is
flecht onderwezen geworden. IWontrez-lui
on peu son devoir, leer hem eens zijnen
_pligt. 11 m'a montre a monter a cheval,
hij heeft mif het paardrijden geleerd.
Se —, v. r. zich laten zien, zich vertoonen. 11 se montre partout, hij laat zicls
overal zien. Le soleil ne s'est point mow.
tre aujourd'hui, de zon iseeft zich heden
niet vertoond, laten zien. II s'est mai
montre dans cette circonstance, hij heeft
zich in deze omflandigheid flecht vettoend.
Montrier,, m. horologiemaker.
Montu eux , se, adj. Pays —, ongfen, bergachtig land, a.
Montrre, f. rijbeest, dier, waarop men
rijdt, o.; uitrusting. Le cheval est la
meilleure de toutes les moistures, het paard
is ender alle dieren het beste tot rifden.
Les Mules sons la — ordinaire en Espagne,
in Spode gebruikt men gemeenlijk de
muilezels tot rifden,om er op to rijden;
opmaken van eenig work, o. La — d'un
diamant, het invatten, zetten van eenen
diamant. La — d'un fusil, d'un pistolet,
de lade, het heat van eenen filaphaan,
van eene pi float. — (Pune scie, hoatwerk
van eene zaag. La — ougarniture d'uis
dperon, hat heir, fcheenfluk van eene
fpoor. La -- d'un eventail, de beenen van
eenen waaijer; t. de mar. zie Armement.
Monument, m. gedenkteeken , gedenkfluk
zoo wel van gobouwen als gerchriften,
o.; praalgraf enz., o. Dresser, &lever,
el./ger un la gloire d'un prince, tot
room van eenen vorst een gedenkfluk op..
rigten. C'est un a la, pour la postente , het is een gedenkteeken, monument
voor de nakomelingfchap. On a elevk
cet amiral un superbe de marbre, men
heeft voor dezen vloetvoogd een prachtig marmeren praalgraf opgerigt.
Moquable, adj. waarover men kan, wearmede men moet fcherifen, fpetten, eat
befpottelijk is.
.1Vlopse, m. mopshond.
Moque, f. t. de mar. eloodshoefdsblok, o.
un ou a plusieurs trous, blok met een
of meer gaten, zonder fchijven foort
van gaffers; houtje van eene fpnnekolt
van den rand der mars, of van de Zennetent, o.' groote houten &out,
welke men eertijds in het flag pleeg in' te
Linden, am de taliereep door te fcheren.
se Moquer, v. r. befpotten, fchertfen, beer'
ten,, uitlagchen „den gek Jckeren, veer
den gek header:. On se moque tie viius,
men- beft tijk
n y our fin
Elle ' s'est , mOkquee'ile heeY't met
ons:geldr,:,den gel geflhoren. Its s'ea
soot tour mallow, if/ hebben alien, daar.
merle jefpot,;., If se rtuoqiie de vos m.dnaces,
hij'fpot mete ('ache over awe bedriigingLn. Je me raoque de ruff, je ne le criins
pas , ik -kch,Vern
vrees hem—niet.
Quoi
puisse dire,, elle s'en moque,
hij wag ze‘lin Wet la] wil, zaj vraagt
er
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er 'nets nast y. Vous vons moquez, quand
vows parlez ainsi , gif fchertst, fleekt er
Glen gek tnede, wanneer gif zoo fpreekt.
11 fut moque de tout le monde, hij werd
van iedereen berpot , uitgelagchen; prov.
ne Taut pas se — des chiens, qu'on ne
soit hors du village, men snots met nie,nand rpotten , zoo lang hij ons nog fchaden kan; men meet geen hei roepen ,
goer dat men er over is, veer dat men
het gevaar ontfnapt is. La pelle se moque du fourgon, de pot verwijt den keret ,
dat hij zivart is. Se — de la barbouillee ,
wietsvreezen . Nous nous moquons du qu'en
dira-t on, lagchen met de praatjes
van de men/'ehen.
Pfloquerie, f. fpnt , m. gekfcheren, o. 'Patternij, boerterij, dwaasheid, ongerijmdheid. 11 fut exposé aux insultes et aux
:rogueries des soldats, hij was aan de
fmaa dreden en en fpotternijen der foldaten
hie tgelleld. Il est l'objet des moqueries
de toute la eompagnie , hij is het voorwerp van fpot, boon van het geheele gee
zelrchap. C'est une que de vouloir
sortir par le temps, qu'il fait, het is eons
dwaasheid, bij zulk weder to willen
stitgaan.
Moquette, f. foort van trijp, tnokfluweel,
o.; drotnzijde; t. de chas. Les moquettes, drek, fit-ant van den reebok ; leky oga der vogelaars, m.
Moqueur, euse , adj. boertend, fisottend
fchertfend, gekfcherend. Elie est un pen
moqueuse , zij is rat gekfcherend, fpotfpottend gelach. 11 a l'air
tend. Ris
hij heeft een [portend , boertend gelaat ; s. fpotter, fpetfler, yr.; fam.
fpotvogel, m. Ne le croyez pas, c'est un
gelooft hem niet, hij is een fpotvogel ; t. d'hist. nat. ou merle cendree ,
4merikaanfch e vogel, foort van lijster ;
fears van Jiang, yr.
Moquisie, f. bij de Ethiopiers leder wezen,
dat cone geheime kracht bezit, om good
of kwaad te doers, o.
Woquilee, f. t. de bot. moquilea, *en lirtsik
op Guinea, m.
Noquoiseau , tn. foort van kers, vr.
1Vorailler, v. a. t. de veer. — le verre, het
un cheval,
glas rekken; t. de marech.
ern paard den neusnijper opdoen.
Moraines, f. pl. t. de ver. rektang, glasblazers rang, em het glas te rekken; t. de
marech. neusnijper, m.
m. fluithengfel,a. flotkram van
het dekfel caner kist, die in het flat
gaat , om te fluiten, yr.
Moraine, f. wed van aan cone ziekte geflorvene fchapen,Jlerfwol ; t. de fort. keiachtig
puin,zand aan den voet van eene hellende
borstwering , o.; t. de mac. band van
kalk, om eenen :met leern gensetfelden
vstiur, m.; pl. aarswornsen der paarden , on.
Moral, e, adj. zedelijk. Un discours een
zedelijk gefprek. Sa conduite West pas
fort morale, zijn gedrag is niet zeer zedelijk; f. Le physique influe beaucoup sur
le —, et le sur le physique, het phyfifche, het ligchamelijks heeft veal invloed op het zedelijke, mereele , en het
zedelijke op het philifche. Une!ipreuve
morale, een bifina zeker, waarfchijnlifk
kewift.
Morale, f. zedslesr, zasksiesde. Um mite
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de —, eent verhandeling over do zedekunde. La — chretienne, do christelijke
zedeleer.
Moralement, adv. zedelijk, deugdelijk„
C'esc tin homme, qui vit — bien, het it
een man, die zedelijk wel leeft; waarfchijnlijker wifze. Cola est vrai — parlent, dat is waarfchijnlijker, menfchelijker wijze gefproken, lvaar. 11 est —
qu'un homme sage ne fera pas tune extravagance, het is morsel, waarfchijnlijk
zeker, dat een wife man geene dwaasheid, ongerijmdheid begaat.
Moraliser, v. n. zedelesfen geven, zedelijke
aanmerkingen maken. 11 moralise sans
cesse, hij geeft onophoudelijk zedelesfen.
Moraliseur,, m. zedeprediker, zedemeester,
berisper. C'est un eternal, het is rem
eeuwige zedeprediker.
Attoralisme, m. zit Morale.
Moraliste , tn. zedeieermeeeter, moralist,
die zedekundige aanmerkingen fchrifft„
Il y a peu de moralistes, qui fassent, ce
qu'ils enseignenc, er zijn weinig morelisten, zedefiquifvers, die dove, wet
zij leeren.
f. zedelijkheid, zedeleer, zedew
fpreuk ; leefregel , m. Il y a de belles
moralites a tircr de cette histoire, nit deze
gefchiedenis laten zich fchoone zedelesfen trekken. 11 y a une belle — cachee
sous cette fable, ender deze fabel
cone fehoone zedefpreuk verbergen. La —
des actions humaines, de zedelijkheid,
moraliteit der menfchelijke haendelingen.
Quelle est la — de cet homme? wet is de
zedelijkheid vau dezeot man? II peut
etre fort estimable pour sa mais, hij
snag wegens zijne zedelijkheid, aangaande zijn zedelijk karakter, zeer achtingwaardig zijn, maar.
p.u. die eene zook verfchuift,
morateur,
vertoever.
wratoires, adj. f. pl. t. de jur. Lettres
brief, die ternajn eel uitfiel verleent,
morbide, adj. t. de peint. (.1,hats —, seeder
en week vleesch , vleeseh, dot leveed
vertoond words,
Morbidesse , f. t. de peint. zachtlzeid, tee.
derheid van het vleesch.
Ddorbifi que, adj. t. de med. ziekte verwekae
kend. Une cause, matiere gene ziekte
verwekkende oorzaak, flof.
Morbilles, f. pl. t. de med. yawn, lien men
aan vetfcheidene fearten von huiduitflag
heeft gegeven.
Morbilleux, se, adj. t. de med. Fievre mor.
billeuse , koerts met uitflag op de huld.
Morbleu I interj. fiapperment your den
weerga I de drommel I
Morce , f. bindiaag, y r. bindfieen,
Morceau , m. fink, o. brok, Un,— de
fee, men fifth ijzer. Tout son bien est ea
petits morceaux, zijn geheele geed befiaat
w i t kieine flukken. trouper par morceaux,
in fIukken fnijdon. Le verre est casse etc
mine morceaux, het gla: is in duizend
flue/eels gebroken. 11 y a de beaux morceaux dans ce discours, er zijn fchoone
flukken, plaatfen, flellingen in doze redevoering; beet. Voila un delicat, bier
is een lekkere beet , flak. 11 avale les
plus grands morceaux sans macher, hij ver,
flindt de grootfie flukken, betas zonder
te kaanweu. 11 aime les bons, friands
morceaux, kif is sou iliothokber van
goie
b ki 3
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lekkere beetjer. Ater lea morceaniz
de !a bouche, de beeen goer den mond
et ,egnemen ; fem. Comptcr les morccaux
q. q., iemand alio betel; in den mond
tellers. Tailler les morecaux h q. q., iewand de brokken toetellen; prov. Les
premier morceaux nuisent aux eerniers,
wane ear men zich de eerfle gertglen to
lent fmaken, moet men de laatfte
listen flaan. Double jeAne, double morceau , hoe larger wren honker heeft, bee
beter het fmaakt. S'endenniir le — au bec,
li boucle, wet de beet in den mond
inflapen. avale n'a plus de goAt, cere
genetene ivadaad is haast vergeten ; een
" thee' fink, het zif met tie hand of het
verfland voertgebragt. Voila un beau —
tie peinture gait is een fchoon
est tin beau — d'archli
flak. Le Pantheon
tecture, het Pantheon is ten fchoen fink
tier borswkunde. Cette harangue est pentktre tin des plus beaux morceaux d'elognence, qu'il y ait jamais en, deze redeveering
is misfchien een derfrhoonfle flukken van
welfprekentiheid , die er ooit geweest zij.;
fain. Un friand een fmakelijk zusje ,
lief meisje.
verdeeling in kleine deeZiorceliement,
len of flukjes, vr.
Morceler, v. a. in kleine deelen verdeelen.
tin heritage, un pain , tens erfenis, ten
brood in kleine deelen, in brokken verdeelen. 11 ne faut point — cette terre,
faut, qu'un de' nous l'ait toute entiere, men
meet dlt goed, land niet in kleine deelen verdeelen, een van ens meet het geheel behouden ; fig. Un style morceld ,
g ene in korte flellingen, jpreekwijzen
afgebrokene fchrijfwijze.
Mordache, f. groote vuurtang • foort van
houten nifptang, die men in den
' bek vats'
g ene fchroef fieekt,-om fijn work, dat er
in ,fieekt, niet to kunnen befchadigen;
t. d'art. fouverijntang.
f. t. did. bijtende kracht, eigenfchap, fcherpigheid. La — de Peau
forte vient de son acidite dissolvante, de
eiftende eigenfchap van het ,Ilerk water
komt van zijne oplosfende zurigheid.
zit
Mordant, e, adj. bijtend. Le blaireau, le
Loup, le renard, le sanglier etc. stint des
bites mordantes, do bronzing, de wolf,
de vet , het Wilde zwijn enz. zijn bijtende dieren; fig. bits, flekelig, feherp ;
frwretenel. Un style —, eene flekelige
fchrijfwijze. Vest un esprit —, het is
een bits mensch. Un ankle w , aerie invretende zurigheid. ,
enende em het
Atiordant, m. yernis eii
bintlgoud, hetwelk men op het koper
enz. legs, vast to houden, o.; t. de sell.
(morctara) fpijker van geel koper enz.,
met twee punten, can den loom der paarden , T r.; t. d'impr. nijper, nijphoutje can het viforium , one de kopif , die
gezet matt worden, vast to houden, o.
regelwifzer, vs.; fig. Cette voix a du —,
deze fern heeft semen_ doordringenden
Plank. Cet honnme a du — dans l-'esprit,
doze man heeft eon doerdringend vet-(land.
vergulde ipijksr aan het
blordaret,
paardentuig, yr.
Vlordate, rn. hie* de Turken zaolk een, die
ter:: Christen ivias, sou Turk, dun weer
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Christen, era dan weer Turk is geworden.
Moit;elii,
t. de meal. yerjlapping van de
maag titer verfrondheidon.
,
f. t. d'hist. nat. kleine Never
tie blotonen, yr.
Mordelones, f.
t. dthist. nat. zekere in.
,rekeen,wortelvreters, vs.
Mordexiii,
t. de med. foort van gaiziek,
to cc Gets in Bradlee.
Mordteant, c, adj. bijtend , fcherp, invretend. Suc invretend fay). Iiumeurs
mordicvntes, feherpe vochten ; fig. bits,
vinnig. Da ns son discours ecoient beau,
coup de traits moidicants, in zijne rede..
veering waren vele bills, fcherpe trek.
ken.
Mordication, f. zee Picotement.
Ivlordictis, adv. fig. fain. met hand en tand.
Moalienne, a la grosseur —, adv. pop. rots].
borstig , ruiterlijk , zender emwegen,
rand eoit, zonder omflag. II les a trait 6.s
hif beeft niet veil omflag met hen
gcmaakt, hij Leeft bun zijne meening
ronduit gezegd.
IVIordiller, v. a. zachtjes, ligtjes bijten
niet doorbiften, knabbelen, geiiik
jonge henries; gaarne doen.
Mordora, adj. bruinrood. Du clrap
bruin.
rood lakes, dock. ,
IVIordre , v. a. bijten; inbiften; pikken.
Le chien l'a mordu ,au bras, de bond heeft
hem in den arm gcbeten. Le chat in'a
mordu an doigt, tic kat tacit ?oaf in den
wager gebeten. Erre mordu d'un chien en
rage, van eenen dollen bond gebeten zip/.
Cet enfant s'est mordu la league, alit kiad
heeft zich op tic tong gebeten. Les puces
l'ont biers worth' , de vl000jen hebben hem
goed gebeten, gejloken. Le coq vets
mordra, de bean zal u piA.-Ren. Les serpents mordent, de ganger; bijten; fig. 115
ne se mordrimit pas, zif zallen elAander
niet bijten, niet laken; pop. Cela ne
mord, ni ne tee, dat doer gees: nadeel.
11 est Bien ftIche, -d'avoir refuse cett
it s'en mordra longtemps les queues, het
ergert hem, het doet Lem Feed, deze aan,
biedieog afkeflagen to hebben, het zal
hem nag hang berouwen; t. de gray . —
une .planche,. eene pleat ctfen ; t. poet.
— la poussiere, het fief jekken, in bet
gras bijten, fneuvelen. Its firent — la
poussiere a leurs ennemis , zij dondden
hunne vifanden; t. de taint. L'etoffe
mord la teinture , de liof nears; de veriv
aan; prov. 11 vane autant, etre mordu d*no
chien ou d'une chienne, eene flechte behandeling is altild onaangenaam, van
Ivien zij nok moge Potato; v. n, bijten,
of-, inbiften. — dans une pomme,
tenet appal biften. Les poissons mordent
l'hamecon, de visfchen bijten aan.
L'eau forte n'a pas asscz mordu sur cette
planche, het Jierk water heeft op deze
pleat niet lierk genoeg ingevreten. Cette
pierre est si dare, que la lime n'y mord
pas, deze /leen is zoo hard, dat de vifl
er geen vat op beefs; t. d'impr. La vignette mord (avance) stir les lettrcs,
vignet goat tot over de letters, hedekt
dezelve; t. de mar. L'ancre ne mord pas,
het anker vat niet; r. de mac. Cette
poutre ne mord pas asset avant dens le mur,
die balk goat niet diep genoeg in den
inuur
fain.
l'hanaccou, a la
grzp.

MOR
grappe, lets met genoegen gentlemen,
hate lets gehoor geven , aanbljten. A
pein lui ai-je fait cette proposition, qu'il
mordu a Phatnecon, nagurelijks heb ik
hem dit vootflel gedaan, of hij nam er
genoegen in. 11 n'y sanroit —, het is hem
te hoog , hij kan het niet vatten, begrijpen. Un aveugle. y mordroit, een
blinde zoode het zien , dat laat zich
wet de handen grijpen. Il commence a —
au Francois, hij begint het Fransch te
cherche
leeren ; berispen
sur tout, hij zoekt titles te berispen,
hij zoekt alles te bedilien. 11 n'y a point
a sur sa conduite op zijn gedrag is
Islets te zeggen. If mord en mint, hij
geeft al lagebende eenen fleck older water.
More, adj. Illoorsclz, zwart, grijs, dat betrekking heeft op tie Mooren , zie Moresci ue.
More, m. sse, f. Moor, Neger ; Moosin,
Negerin; zie Maure. Un cheval cap de
cavern on cavasse 4e —, een ros ,
"acted met eenen zwarten kop en zwarte
pooten; prov. Traiter de Turc A —, als
een barbaar met iemand leven , hem niet
verfhoonen.
Morees, f. pl. t. de hot. plant van het geflacht der lischbloemen, aan de kiwi!, de
Goede
Aloreau, adj. m. zeer, pik zwart. Un cheval de poil de —, een pik zwart paard;
maedje, o. korf van touw, waarin men
de paarden op weg-wat tevretengeeft,m.
fuMorelle, f. t. de bot. nachtfchaduw.
rieuse, dolle kers.
Alorene , f. t. de bot. zekere waterplant,
kikvorfchenbeet.
Moresque, adj. Illoorseh. Dance
Negerdans.
Woresque on Arabesque, F. t. de peint. Arabisch fchilderwerk , o. Les Tures ne souffrent dans lent peinture , que des Moresques
et des Arabesques, de Turken clulden in
hence fehilderijen alleen de Aloorfehe
of Arabs:4kt manier.
t 11;lorfer,, v. a. begeerig eten.
Morfiailler, v. a. golzig eten.
draad, die aan een mes
Morfil,
als het geflepen is. Ce rasoir ne va pas
bien, le — n'en est pas encore tombe, dit
fcheermes fnijdt niet goed, de draad is
Sr nog niet af; t. d'hist. nat. olifantstanden (snarfil). On tire beaucoup de — des
cotes de Guinee, men haalt,- krijgt vele
elifantstanden, onbewerkt ivoor vat; de
kusten van Guinea.
Morflat , m. boikloop der zijdewortnen.
Morfonure, v. a. verkouden, kond doen
warden , met koude bevangen. Le vent le
snorfondra bleu, de wind zal het wel
koud doen worden. Je suis tout moriondu,
ik ben geheel met koude bevangen: Se
—, v. r. verkleumen, van koude
Habillez-vous, vous vous morfondrez,
Veed u, gij zult koud worden, gij zult
verkleumen ; t. de bowl. Le pâté se morfond, het deeg werdt koud fig. vergeefs wackten. Je me suis morfondu A
vous attendre, ik heb !wag vergeeft op
geivacht. 11 laisse ses creanciers se —
sa pone, hij laat zijne fehuldeifChers
vergeefs veer de deur wachten. Vous me
laissez ici gij laat osij bier van kosde verflifvez.
IVI orfondure , f. t. de naarech, verkoselheld
der paarden.
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Morgane, f. nachtgezigt, genotnes veer ten
fpook, e.
Morgelinc, mouron on alsint , f. vogelp of
muteekruid , o. On se sort de la — pour
retablir l'appétit des series de Canarie, men
bedient zich van het vogel- of MU sirkruid, cm den eetlost der kanarievogels
te herflellen.
Alorgoule, f. zeenetel , foort van zoophyte.
Morguant, c, adj. lizttrsch, borsch.
Morgue, 1. barschheid, trotschheid enz.
Avoir de la —, een ernstig trotsch aan•
zien hebben. Faire la — a q. q., ieraand
norsch aanzicn; plants , vr. getralied
lick, waarin de nietrwe gevangcnen eerst
gezet worden, cm door den cipier en
zijne knechten cerst rest bezigtigd te
kunnen worden, vocrdat zij in de , poor
hen befleende, govangenis geplaatst woo,
den, o.; kijkhuisje, 'near de doodgevondenen ten Soon gelegd worden, t. de
peels. opening van een zaknet.
Morguer, v. a. iarsch, flijf aankijken;
iemand trotferen, met trotsehheid aanzien. 11 le morgue partout, hij trotfeert
Hewn overal.
un prisonnier,, cozen gevangenen ft:* naauwkeurig bekif'en,
hem regt in de oogen zien, ens bet to
herkennen.
Morgueur,, us. cipiersknecht, die de nieuw
aangekomene gevangenev bekijkt;
p. u. trotfeerder.
Morgueux, se, adj. minachtend.
iVlorguienne, f. Par la —, foort pan eed.
Moribond, c, adj. zieltogend, op fierven
liggend ; s. zieltogende, een die op fled.
Alen ligt. Son frere est
zijn brooder
ligt op fierven.
Moricaud, e, adj. zwart bruin, bruinach.
rig. Tons ses enfants sont moricauds, al
zijne kinderen zijn broinachtig.
Marie, f. peau de —, hold van een op de
vilplaats afgefiroopt beest.
MorigOne, e, adj. wel onderwezen, opgevoed; tot pligt terug gebragt.
IVIorigener, v. a, ly e/ opvoeden , in geene
zeden onderwifzen, opbrengen. Un pore,
qui n'a pas soin de bien sea enfants, en
est indigne , een vader,, die geene zog
draagt, van zijne kind.ren in goede zeden op to brengen, is dezetve onwaardig.
Se —, v. r. Ce debauch s'est bien morigene ciepuis quelque temps, doze ligttnis
heeft zick, federt eenigen tijd, gebeierd.
f. morille, foort van paddeflori.
m. zekere zwarte zoete drotif,
yr.; t. d'hist. nat. foort van tend of
gans , rotgans, yr.; pi t. de lap. ruwe
fmaragden.
Morinde, f. t. d'hist. nat. zekere Indifche plant.
morine, f. t. tie bot. zekere plant, *urine
fierfelijkheid der boesten.
maringa , m. Oost-Indijihe boom , near den
mastikboom k,r elijkende, walks %forret
een tegeogift',is.
Morio,
zekere dagkapel, yr.
Morion ,
foort van Belie offiarmhoed in
vroe ff ere fifties; eertijds milieaire fire
'
tnetde
fchaft van den hellebaard, of
met de holf van het geweer-, op de Hi.
Jen , y r.; t. d'hist. eat. foort van zwarte
ony.rfisen.
Moris foul van Indisch benekeziftt, 4.
Morisone, f. t. de bet. zekere tifnerikaan.
fehe Pant.
Dflorme,
zekere vied*.
bb4
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Mornivre, m, geflacht tier vitfchen, die
vinnen fan den onderbvik hebben, o.
INIorne, adj. treurig, droefgeestig , zwaar,
tnoedig, bedrukt; donker, fomber; mijmerend enz. 11 a le visage —, hij keep
een dreifeeestig, bedrukt, fomber tiltzigt. Une couleur —, eene Klee e, fon:here kleur. Garder ran silence , een
hop flilzwijgen in acht nemen; s. rrh
kleine, ronde hoegte, yr. heuvel in Amerika, m. Le — au boeuf, de osfenheuvel, -berg ; pl. t. de mar. toppen der ber.
gea aan tie kust gelegen.
Morne, e, adj. t. de bias. flomp , punteloos
Lion —, leenw zonder klaauwen flaart
enz.
Mornifle , f. pop. oorveeg , vr. klap,
t. d'hist. nat. zeer fijne aatai
klerochite,
de, sm fie-en to reinigen , yr.
Port van fleen, melkileen.
Vlorochtus,
Morose, adj. t. did. xis Morne.
IVIorosee, f. droevige, fombere inborst, yr.
aard,
langzaam, nalatig.
Norosif, adj, p.
Vlorosis, m. vermindering van verfianel, vr.
Morosite , f. eigenzinnigheid, grommigizeid,
knorrigheid.
Alorosophie,;f. gekheid , dwaasheid.
platluis, yr.
Plorpion,
Worm, f. oud fpel, o.
Mors, tn. gebst, mondlitik aan den toom
van een paard,,e. Les branches et les
bossettes (Pun —, de Jiangen en de knoppen van het gebit Bens paards. Les chevaux prirent le — aux 'dents, et entrainerent
le carosse, de paarden maakten zich
wester van den teugel, en gingen met
de koets op den hol ; fig. fain. Prendre le
aux dents, zich met drift aan jets
overgeven, zich van een juk losmaken;
t. de forg. Le — de Petal, de bek van de
fchroef; t. de rel. rand van den rug tens
books.
zeekoe, (vaehe marine) vr.; pl.
Morse .,
buitenrij, kruisrij van firaatfteenev, vr.
d'un chien enMorsure, f. beet, y r. La
rage, done hondsbeet. — de puce, de
punaise, vlooi-, weegluisbeet, effeek.
Mort, f. dood, tn. overliiden, afflerven, o.
violennaturelle, natuurlijke done!.
te, geweeldige dood. — de vieillesse, dood
wan ouderdom. douse, tragique, subite
ou soudaine, prematuree, honteuse, zachte,, treurige, plotfelinge, al to vroege,
chandelijke dead. 11 a longtemps cornfbattu
contre la —, hij heeft lang tsgen
den dood gewoefield. Sous peine de —,
op deodfraf. 11 voyoit approcher l'heure
hij zag het uur van zijn afde sa
fierven naderen. civile , nitfluiting
sit de eurgerlijke zamenleving. tpnner
la — a q. q., iernand dooden. Faire une
belle —, riche christelijk, godvruchtig
flerven Tqutes les voix alloient a la —,
alien flan:den tot den dood. II es,t juge
hij is ter dood veroordeeld. Etre madeloolziek
lade a la —, etre a la
Hair q. q. a la —, demand deedelijk baton,
je ne lui pardonnerai, ni a la vie, ni a la
ik zal hem nooit , nosh in het leven,
nick in den dood, ,vergeven. II est roilTable de —, Jill is doodfchuldig. Condamner a, —, ter deed vereordeelen;
fg. Le monopole est la — de l'industrie,
de alleenhandel is de dead, de endergang
van de nifverheiel; prov. II, a Ia — entre
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les dents, it est a Particle de Ia hij is
,eeds met eenen voet in het graf; hij
heeft den dead op de lippen; hij is op
zijn uiterfle; hij zieltoogt. Apres la —
le medeein, als het kalf verdronken is,
dempt men den put. La friture est la —
au beurre , het gebak kost veel biter.
Point de remede contre la —, voor den
dood is geen • kruid gewasfen; greets
(mart; groat verdriet, o. La goutte lui
fait soufFrir mille moms, — et passion, de
jicht doet hem groote [marten, vreesfe.
lijk lijden. Ce fils denature lui donne la
deze onnatuurlijke zoo?, doe: hem veel
verdriet aan, doet hem flerven. C'est
une — , que d'avoir affaire a cet bomme ,
het is ellendig, verdrietig, tot fervent
toe, met dezen man to doen to hebben.
La — aux rats, rottekruid, e. 'Ores de
la —, kloostergeestelijkeu, Welke de doodkran ken opposfen.
Mort, doode, afgeflorvene, overledene,
m. lijk, s, Enterrer les morts, de dooden
begraven. Use tete de —, een doodshoofd. Il fut trouve panni les snorts, hij
werd onder de Wooden gevonden. Les
anciens bridoient leurs morts, de ouden
verbrandden hunne lijken; prov. Les
morts ne mordent plus , de dooden bijten
Witt niter; die deed, nit den weg zijn,
kunnea geen kwaad sneer doen.
Tkiort ej, adj. dood, overleden , gellorven;
;le Mourir. Chair morte, wild, dead
vleesch eon; wonde. Couleur mom,
bleeke kleur. Cote morte, nalatenfchap
van eenen monnik. Levres mortes, bleeke
lippen. Feuille morte, vetwelkt, geel
brad. Longue morte, doode taal, teal,
die niet sneer van g ene geheele natie gefproken wordt, geene volkstaal nicer is.
Wier morte, Doode zee in Palestina.
Nain morte , zie Main. — gage , zie Ga.
go; t. de mar. Corps —, zetlaar anker,
met een wartel of zwaartouw, dat aan
den wal in eon anker of aan eon fluk gefchut vast is, en waaraan een fchip zich
kan nseeren. Tour — d'un cordage, bogt
van een touw, ern eenen dukdalf vastgemaakt. Oeuvres mortes, werk van eon
(chip boven water.
Morradellee , f. groote (taliaanfche metworst,
able, adj. et s. lijfeigen. Heritages
ailits.
Morartuc
mortaillables, liffeigene erfgoederen. Les
mortaillahles ne 'peuvent quitter leurs terres
sans permission du seigneur, de lijfeigenen kunnen zonder yerlof van den beer,
bezitter des goeds hunne landerijen niet
verlaten.
Mortaille, f. t. de fend. liffeigenfchap, regt
yan liffeigendom, o.; erfgeed, dat aan
den hoer vervalt, na den deed van zijnen lijfeigenen, o.
foort van geringe,
Mortain, mortin,
flechte wol, vr.
Mottaisc, mortoise, inkerving , infnede,
y ore in een fink p out, om er een hotsvast in to voegen, vr. gat in bout, om
or een ander fiuk met de punt in to
voegen , o. — du gouvernail, gat in het
roes, evaarin de helmflok wortit gegoken.
— de poulie, fchijfkat van eene katrel;
t. de luth. fluk hour, liniaal, met gaat4i.
jes , waardoor de wippertjes aan erne
d'archet, kleine
klavecimbaal gaav, o,
Ipleet aan het hoefd van felson firitikflek.
t.
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t. d'art. .- de moyen, fpeekgat in de
zundgat , de pan van het zundgat , de
naaf.
kamer van den mortier; morsel, kalk.
tiortalet,
kruidkist, vr.
Battre, antler le —, den morsel roeren,
tlortalité, f. flerfelijkheid ; flerfelijke naondereen mesegen. — de ciment, mortel
tuur; flerfte. Epicure croyoit la — de
van ciment. chaux et a sable, mortei
l'ame , Epicurus geloofde aan de flerfevan-kalk en zand ; zwart fluweelen mute
liikheld der ziel. Le fill de Dieu s'est
met een gouden boordfel van boven, die*
revetu de notre —, Gods noon heeft onze
de kanfelier en de voorzitter van bet
parlement in Frankrijk dreegen, vr.
fierfelijke natuur aangenemen. La — a
eta grande dans ce pays, de flee fee is in
— de , a veille, foort van nachtlicht van
dit land groot geweest. La — est, s'est
was, o.
anise sur , dans le betall , sur les bestiaux, MortifeTe, adj. t. did. doodelijk, dat den
dans les troupes, de flerfte is, kwant endood veroorzaakt. Un poison, tan ;lac —,
een doodelijk vergift, fap.
der het vee, ender het krijgsvolk.
IUlort bole, m. anneal, flecht host in bos- Mortifiant , e, adj. grievend, verdriet vet.oorzakend; befehamend. .11 est —, c'est
fchen, gelijk doors?, doornbosfchen,
braamlfruiken enz. Bois —, dood bout.
une Chose mortifiante, d'essuyer publiquement
Dlorte-charge, f. t. de coin, Vaisseau a —,
un reproche, het is grievend, openlijk
een verwijt te lijden, sit te flaan,
,ichiP dat zijne voile lading nog niet
(weft.
ontvangen. Ce sont des humiliations rnorNorte-eau, f. t. de mar. laag tij, o. lage
tifiantes , dar zijn befchawende vernedoe
ebbe, vr. Eau —, flilfiaand water, oak
ringen.
het water , dat onmiddellijk achser aan Mortification , f. tuchtiging, kastilding,
deeding. La — de la chair, de tuchriging „
de klik van het roer opborrelt, en aldaar
deeding van het vleesch. Ces moines
IVIorte-pa g e, zie Paye.
tiquent de grandee mortificatipns, deze mon•
Alorte-saison, f. jaargetijde, waarin de
niken oefenen, betrachten firenge kas.
handwerksman enz. niet kan werken,
tijdingen; befcham'ng, vernedering;
Teed, o. Je le dis pour sa
niets verdienen o. werkelooze tijd, nt.
ik zeg he*
rdortel, le , adj. flerfelijk, doodelijk. Les
ter zijner befchaming. 11 out been dee
hommes sont mortels, de menfches zijn
mortifications a essuyer dans tette maison,
hij had veal Teed, vele grieve,: in dit
flerfelijk. Une maladie mortelle, eene
huis nit te flaan ; t. de chir. heginfel vats
doodelijke ziekte. Peche doodzonde.
holed vuur, o.; befierving van het vleesch,
Le cours de cette vie mortelle, de loop van
cm het voelen der, pijn te beletten.
dit fierfelijke leven, tijdelijke leven ;
fig. zeer groot, uiterst, onmatig enz. Mortifier, V. a. — de la viande , vleesch
ten befierven, hetzelve tnalsch nsaken.
Froid zeer flrenge koude. Il est plunOn bat la viande, on la met a fair, pour
ge dans une mortelle tristesse, hij is in
la —, men klept het vleesch, men hang*
eene uiter(le , zeer groote drte(Jseid gehet in de lutist, ens het tnalsch te madompeld. Il est son ennemi hij is zijn
zeer groote, ;ifs doe,dvijand. I1 y a diz
ken. La viande a de la peine it se —, pale
4 froid , het vleesch word: in de koude
ortelles lieues d'ici a E., het zip; tier:
niet ligt malsch; t. de chin het vleesch
fierke, vervelende uren van bier tot E.;
ongevoelig maken, verdooven; t. de chim.
S. flerveling, m. tnetssch, o. Tons les
dooden. —le vif argent, bet kwikzilver
mortels ne seront pas ete , nellement heureux,
dooden, de kraals benemen, door hetzel.
alle fiervelingen, tnenfchen zullen niet
ve met zwavel enz. te vereenigen; fig.
eeuwig gelukkig zijn.
Nortellement, adv. doodelijk. 11 est biesse
kastijden, kwellen; temmen. sa chair,
pour l'amour de Dicta, nit liege tot
hij is doodelijk gekwetst; zeer groot,
God zijn vleesch kastijden, tuchtigene
herb , tot den deed tee. Hair, poursuises passions, zijne driften temsnen; fig.
Vre , offenser q. q. iemand zeer /jerk,
befchamen; verdriet, ieed, fchande aantot den dood toe oaten, vervolgen, zeer
doen. Il leur a dit des chosen, qui les one
zwaar beleedigen.
mortifies, hij heeft bun dingen gezegd „
f Mortellier, een, die horde fleenen in
die hen zeer befchaamden. Je suis biers,
eene foort van vijzel kort fleet, ow
mortifie (affaige), de vous dire, que votre
daarvan cement te waken.
proces est perdu, het doet mij regt teed,
rgrt-gage, zit Gage.
u te moeten zeggon , dat soy proces vet,
•Alortier,, m. mortier, vijzel. Un
de cuiLoren is.
vre, CC" koperen mortier. Le pilon d'un
de flamper van eenen vijzel. Pilez Mortine , f. t. ale tan. mirtenbladeren veer
de
leerlooiferij, o. meerv.
Bela dans le —, 'lamp dat in den mortier
kort ; t. d'art. Mettre la bombe dans le —, Mortodes, f. pl. t. de com. valfche paarlen.
de born its (len mortier laden. — canon, Mortoise , zie Mortaise.
mortier, waarutt met glOeijende kogels Morts-murs, m. pl. wand, fcheidmuur vitt
eenen fmeltoven.
words gefchoten. — a chambre conique,
poire , mortier wet kegelvor- Mortuaire, adj. dat tot de dooden behoort.
edge, peervormige, zuilvormige kamer.
Le drap bet doodkleed. Le brancardt
—, de lijkbaar. Les linges mortuaires,
— a la Coehorn, handmortier. la
het deedsgewaad. La maison
Corner, Gomerfche mortier met kegelvor.
het fierf.
yormige kamer. — a grande, petite pordoodboek, .lijst. Ex.
kuis. Regime
trait —, doodfchijn, -brief.
tee, groote, kleine drag't der portieren.
La voile, le renfort, les tourillons, les Morue, f. kabeljaaws, 2n. -4 sal6e, abbey.
embases des tourillons, l'anse , fame, la
daan.
lniniere, le bassinet, la chambre du —, bet )lorve, f. fact , a. La — lui sort do nez,
het foot loop: em sit den news. Ce
mondfiuk, het middetefluk, de tappen,
cheval a la
dittaard heeft het fnet
fic tappenbersien het oor, de ziel het
bb3
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t. de jard. ziekte, verrotting der laterlw
en filikerei.
IV'orveau, m. dik fnot, o. fnottebel , yr.
Moi:ver, v. n. verrotten; t. de jard. Cette
laitue commence a —, deze latouw begint
te rotten, te vergaan.
tilorvux, se , adj. fnotterig. Ce garcon est
toujours
deze jongen is a/14d befnot.
Un cheval een fnotterig paard; s. fain.
fnotneus, m. en vr.; prov. Qui se sent
mouelie , die zich fchuldig gevoelt —se ,
trekke zich hif den neus ; Wien zulks
aangaat, kan het near zieli nemen; diem
de fckoen past, trekke hem aan. 11 vaut
mieux laisser son enfant —, que de lei arrather le nez, het is beter een klein
kwaad te dulden, dan het door cen yet.keerd middel te verergeren.
Dlorxi, m. t. de med. gewone pestziekte
Oost-Indie , yr.
Mosa,
meet met melk gekookt, o.
Nosaique , adj. itiozaisch, van IVIozes. La
loi —, de Mozaifehe wet ; s. mozliek,
ingelegd werk, o. Voila un bel ouvrage
cle, en —, une belle —, dat is een fchoos
ingelegd werk ; ingelegd, in vakken vet-.
deeld werk, o.
VlosaYste, m. die ingelegd werk tnaakt.
Illosambt , tn. pl. zekere planten,
yr.
Dlosarabe mozarabe , m. Spaanfche christen, afkomflig van de Mouren.
Moscateline, herbe du muse, f. muskuskruide
je o•
Moscouade, f. ruwe fuiker.
Nosette, f. foort van bisfatopskap,
Yosquee, f. nsoskee , yr. Turkfche tempel, m,
Nosquites, niosquilles, f. pl. t. de'mecl. in
Indie roode en hevig jeukende puisten op
de hand; t. d'hist. nat. morkiten, fort
van muggen in Indie.
blot, m. woord , o.; gezegde , o.
francois , vieux, nouveau , ambigu ou
double attente, equivoque, een fransch,
cud, nieuw, dubbelzinnig woord, tent
Ivoordfpeling, Ce — a vieilli, dit woord
is in onbreik geraakt. En tout cela
n'y a pas ma — de vrai, van die elle: is
Been woord avaar. Je vous le dirai en pen
de mots, ik zal het u met weinige
den zeggen. Un gros
ten onhoffelijk
woord. De gros mots, harde woorden ,
cheldwoorden. Cu bon —, een goed of
f
gebruikeifk, ook eon geestig woord ; cen.
yrolijke inval; aardig gezegde. Le *gros
—, het groote ofbeflisfende woord. Un
gras, cen vuil of onkuisch woord. —
du guet, wachtavourd. -pour rire,
,trap, Ivoord om te lagchen. 'Vous avez
Belie la un bien lager, gij hebt dear
een ligtzinnig word laten valle y , De
grands mots, overdrevene gezegien , vittirakkingen. Dc la raillerie its out passe,
its en sont Venus - aux gros mots, van
fcherts is het tot feheldwoorden eider
ken gekomen. —factice, gektesteteid word.
blots artificiels, hulpkunstwoordsn (kenstiglijk zamengezette woorden, tot bee
help van het geheugen). Daps la logique,
Barbara celarent sont des mots artificiels,
in de logika of redeneerkunst zijn Barbara celarent hulpkunstwoorden. Alots
consacres, gewettigde kunstwoorden. Les
mots pal , gueules, sinople sont des mots
consacres dans le Mason, do woorden pal,
gfieules, sinople zip; vwettiAde ksimst,
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weereiefe in de wapenkuncle ; fg. fain.
Tn.ticher le —, vrij nit fpreken , zoo als
wen denkt. I1 ne fart point s'arreter
Pecorce des mots, men moet zich niet aan
het raterlijko houden hetgeen, dat men
aan iemand zegt of lc/it-li ft met weinige
woorden. Si 'vous le voyez, je vous prie
de Iui dire un — en inon nom, wanneer gij
hem ziet , bid ik , hem can woord in
mifnen "warn te zeggen. Jo lei -en ecrirai
un ik zal hem daarvan een woord
fchrifven. gerivez-Iui quelques mots , fi-hriff
hem eenige regels. Un
s'il vous plait,
ten woord, als het u belieft. 11 derteura
confus, et ne dit, se sonna hij bleef
befchaawd, en fprak gee's weird. Je n'si
pas le plus petit — a dire a cela, hierop
heb ik niet het geringfle te zeggen. Qui
fie dit
consent, die zwijgt, ,llemt toe;
fain. Si on vous le demande, je vous
pric, den vinger op den mond, wanneer
ag der verzoek ik.
men u vrat,
taisez . vous, gee's woord; prov. Quand
les mots sont Bits, l'eau benite est faite,
wanneer men zip' woord heeft gegeven,
is de handel klaar. II n'y a, qu'un
qui serve, zeg met den woord, waartos
gij bejluit ; met din woord, het bliift
elaarbij, zoo als ik u zeg. Prendre q. q.
iemand bij het woord vette'', zich
aan iemands gezegde houden; woord, o.
1)r-ifs, die, men voor lets vraagt of
biedt , Que voulez-vous vendre cela V
Vingt florins. Est.ce Notre —? veer hoeveel
wilt gij dit verkoopen? Twintig gulden.
Is dat de uiterfle of 'waste prijs1 11 est
homme a un
n'a, qu'un
hij zegt
met Ain woord, wat hij er veer wil geven. Au dernier qu'en offrez-vous? met
den woord, hoeveel biedt gij daarvoer?
Il veut ttre paye a son —, hij wil hebbent
wat hij vraagt, hij feat zich niets aldngen ; lens, yr.; zinfpreuk, y r. Les
mots des anciens philosopher, des Lacédemoniens , de zinfpreuken der oude avifts,
geeren, der LacedemoniOrs; —, purr
rare, boerterij enz. 11 a toujours le —,
Pour rite, hij is altifd kortswiflig, wee:
jets aardigs voort te krengen. 11 n'y a
pas lit le —; pour Tire, daarover is in het
geheel niet to lagchen, niece belagcheNies is daarbij. Je ne vole, oil est le —,
pour rise, ik nit elaaris geene frof tot
lagchen. Je vois pas le —, pour rite,
ik zie er het fijne nice van. 11 n'y apes le
—, pour rite, a te qu'il dit , men ken
over .hetgeen, dat hij zegt, in het geheel nice lagchen; t. de guer. Donner,
alter prendre le —, het waehtwoord geven,
esitdeelen, het Ivachtwoord halen. Le —
i/e ralliement, herzamelingswoord; prov.
Its se sont donne le —, le — du guet, zif
zijn het met elkander tens. Lui, qui
avoit le —, ne fit semblant de rien, hi f,
die den aenflag wilt, die in verflande
kouding was, liet niets merken. Le —
d'un enigme, d'un logogriphe, de oplosfing
'ran eels raadfel , van een wooreenreadfel. A ces mots, adv. bij deze woorden.
En un —, adv. met den woord, kortom.
3e vous le dis autant en un qu'en mille ,
ik zeg het ti met din woord zoo pied,
als met duizend, des kart en goed. — a
— pour —, adv. van woord tot woord.
Traduire --- , word voter woord, woor.
delijk yet-talon; prov. Le lap emend a
demi,
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demi —, de geleetde verflaat met een
Lalf ivoord , voor een vetflandig mensei
is een half woord genoeg , voor den geleerden is goed pteAen.
f. t. d'Inst. nat. zie Hoehectueue.
zekereikleinevisch,
de rivieren en meren in Zwitferland,die
zonder op houden zijnenflaart beweegt V1.
Motet, m. pfalm, rn. geestelijk gezang in
muzifk tefield , waarin de fletamen gefladig verwisfelen, o.
Aloteur, tn. =trice, f. bewerker, drijver,
aanlegger, m.; bewe e ende corzaak
kracht, vr. ;. bewerkfier, aatzlegfler,
ride' tFier, Dieu est le premier — de
tomes choses, God is de eerfle bewerker,
tic eerfle bewegende oorzaak van alle
dingen. Le vent est le — du moulink vent, de
wind is de benegende kracht van den
leintimolen. Vous en &es le
gij hebt
er de eerfle aanleidi ng toe gegel en.
Noteux, matteux ou vitree, zie Cul.blanc.
Votif, beweegreden, drill-veer, yr.
Quel est son —P Welke is zijne beweegteden? 11 a ,fait cela de son propre —5
heeft dat nit eigene beweginggedaan.
L'inteiet est le seal qui le fait agir
ainsi, het eigenbelang is de eenige
driffimer, d:e hem aids!: doet4 handelen,
to iverk gaan; t. de mos. hoefdontwerp, o.
f, t. de mod. bewegingskracht.
Notion, f. t. did. beweging. DamsS la nature
it se fait une continuelle
d'atemes, in de
natuur is eene gedurige beweging van
zonneflofjes ; voorflag, m. voorflel , o.
voordragt, motie, yr. Applaudir une —,
eels voorfiel toejuiclien. Sa passa a une
grande majorite, fit rejetee, zijne voordragt ging met eene groote meers'erheid
door , werd verworpen.
* Motionner, v. n. eene voordragt, eon
yoorfiel in eene vergadering doen.
* Motionneur, motionnaire, m. die ;en voorflel eene voordragt dom.
Motive, f. adj. Cause —, bewegende, werZenoie oorzaak.
Notiyer, v. a. grouden, oorzaken van lets
epgeven, aanvoiren, beweugredenen brie
',verge". C'est one decision bien motivee,
dat is eene gegronde uitfpraak, *erne
fret 'fonder; opgegevene beflisling.
Notlice , zit Moteur; adj. Faculta , force
, bewegende kracht, bewegend vermogen.
mottc., , f.
/chimp anode , tn. Rom
ire les mottes d'un champ, de kluiten
renew akker in flukken flaan. Se battre
coups de mottes, elbander met garden
Aluiten verpen; aardklomp, die aan den
svon'el van boomers, van planters blifft,
ells yen dezelve *lit den grond haalt ,
an . ; oak waarvan de pottenbakkers enz.
hunre vaten maker; t, d'anat. versus- of,
viaagdenberg, yn.; t. de tan, braler,
plagge , y r. turf van run, om to branden, m.; heuveltje, o. Cette maison cst
bare sur une di: Issas is op een hetiveltfe gebottwd; t. de fauc. L'oiseau prend
—, de valk zet zich op de aarde, lain"
zich op de garde seder.
Dlettelle, f. zekere visch, die veel gevangee words bij Neufchatel, on.
e iVlotter, v. r. t. de chas. zich achesr kWten aarde verfchnilen. La perdri.tz s'est
s'inttee, de patrifs , het veldhoen beef:
zich achter de kluiten aarde verborgen,
verfeholen.

MO T
173
Motteux, zie Cul-blanc.
Motus l interj. fame. fiil I fpreek er gees
woord van: zwifg daarvan:
Moo, m. long van ten kalf, van een lam,vr.
mol, molle, adj. week, zacht ; fig.
teeder, krachteloos, flap. Ce lit est —,
dit bed is zacht. Des poires molles,
weeke, zaclite peren. Avoir les chairs
molles, seeder, zacht vleesch hebben. Ce
coeval est —, et n'a point de force, dit
paard is zwak , en beefs. geene krac'hten.
Le temps est —, het weder is warm en
vochtig. Une eine molle, efFeminde, eene
weeke, verwijfde ziel. Son style est —,
zijn _gill is krachteloos, droog ; t. de
mar. Un vaissoau een fchip , dat flap
op zijn roer is ; s. m. flap hangende bogt
van een loopend eind in het tuig vas
sets fchip, als van eon gijtouw, bras,
fchoot of hals ; prov. pop. 11 ne lui promet pas poires molles, hij is zser boos
op hens , hij dreigt hem rev.
Moucet, zie IVIonchet.
IViouchache, f. flifffelmeel tat maniokwer.
tel , o.
Mouchard, ver-, befpieder, verklikker,
fpion der politic. 11 y avoit un — dans le
café , qui etoit habille de vent, er was its
dit koffijhuis een fpion der policie,
in het groan gekleed was.
Moucharder, v. n. voor belpieder, fplet,
der policse fpelen.
Mouche, f. vlieg. II y 4 quelques espèces
de mouches, er zijn eenige foorten van
vliegen. — bateau , aquatique, watervlieg.
eantharide on cl'Espagne . , Spaanfche
vlieg. miel, honigble. — a scie,
vlieg, die zich tnetde bladeren der
planters voedt.
stercoraire, merdivore,
ffrontvlieg. —guape, eves?. asile ou pa•
rasite, roofvlieg; zeker werptuig, ens
kleine vogels to wee-pen. o.; foort van
lip — ombervisch, tn.; t, de mar. kleits
fmel zeileod vaartuig, dat men vats
eene vloot uitzendt, cm den vijand gads
to flaan, advijsjagt, o.; prov. fig. fats.
Que fait-il 1k a gober Ales mouches, waarom verkwist hij den tijd? Quelle sous
a pique? wat deer:, fcheelt waarom
ivordt gij boos ? Faire une querelle sur un
pied de —, cm eene beuzeling kijven.
Etre tendre aux mouches, lig: geraakt,
gebeten zijn. C'est une fine —, het is
een looze vent, een Rise vogel, eene looze feeks. Une — de cuisine, een hongerige gast. Ii prend la —, by /haft, vliegs
op, words om eon havergroo boos.
Faire d'une cm Olaphant, eene kleine
zaak zeer vergrooten. Un maitre —, een
behendige goochelaar. A chevanx maigrec
vont les couches, arme lieden Ivorden
het nicest gedtukt ; waar de hegge het
laagst is , wil ieder over klimmen. Drs
connie mouches, in menigte, zoo digs alt
haft. On prend plus de 'Pouches avec le
miel, qu'avec le vinaigre, men wins meer
door zachtheid, dan door hardigheid.
Pieds de —, hanepooten, Hecht fchrift ;
tnoesje, zwart pronkpletstertfe, o. Elle
a quelques 'p ouches au Visage, zij heeft
eenige rnoesjes op het aangezigt ; t. d'astr„
zuidelijk gefiernte, o. Un couteau
Ines met eene flalen veer, dat men ',lei
kan openl y , of wen meet de veer opus,
ten ; t. de min. La — du font, de pun,van eerie sir:Weer; Ilukje perkament,
Waal.
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evaartneele de perkamentmakert CON gaatfe
in het perkament toemaken, o.; ver. of
befpieder der policie, zie Mouchard.
Moocher, v. a. fnuiten. Mouchez la chandelle, Inuit de kaars. — le chanvre , de
ifeehte einden van den benne?, die niet
kunnen worden gebruikt , affnijden; fig.
befpieden (espionner). La police l'a fait—,
de policie heeft op hem laten pasfen,
item be rpied. un cordage, een Stow afpunten. Un pain mouch6, een fuifrerbrood,
,waarvan de kop gebroken is. Se —, v. r.
zich fnuiten. Mouchev-vous, mon petit!
fnuit uwen neat, tnijn kleine ! Dites lui,
qu'il se mouche, zeg hem, dat hij zich
fnuite, dat hij zijnen neus fnuite ; prov.
11 ne se mouche pas du pied, hij is bij
de hand, hij laat zich zoo ligt niet bedriegen, bedotten; hij is zoo dom niet.
Cela toit bon du temps, qu'on se moochoit sur la manche, eertijds ging dat wel
man. O n ne se mouche pas sur la manche,
wen is niet nicer zoo onnoozel, men laat
zich nu reel voorflaan. Il n'a pas le loisir de se —, hij beef: zoo reel tijd niet,
dot hij zijnen nests fault, hij heeft zeer
reel te loon, hij kan naauwelijks adem
Wen.
Sloucherie, f. fnuiten, o.
Ikloucherolle, f. vliegenvanger, (vogel) tn.
IMoucheron, m. mug, , o. 11 lui
est entre on — dans l'oeil, er is hem eon
vliegje in het cog gekomen; pitje goner
brandende kaars, o.
ou fauvette d'hiver, , foort van
Idouchet,
bastaardnachtegaal, zie oak Emouchet.
nat. Hang, hagedis,
t.
Illouchete,
ser.; adj. gefpikkeld.
fpikkelen.
La peau do tiIlloucheter,, v. a.
gre est mouchetee, de huid des tijgers
papier
is gefpikkeld, met vlakjes. Dude
bias.
maouchete, gefpikkeld papier; t.
Des gueules au chevron d'argent, monchetè
41Therminc, een zilveren, gelijk eon heronelijn gefpikke lde , keper in eels rood
veld. une etofre, cone .flof uithakken,
ositknippen, of er kleine rondo nsoesjes
op korduren, naaijen; v. n. t. de jard.
bent worden, vlakken krijgets.
iblouchette, f. t. de charp. holle blokfthaaf.
joue, • kraalfchaaf; t. d'arch. kroonlijst; pl. fnuiter,, m.
illouchetur e , f. moesjes op eerie flof, e.;
aitknipping , yr. uitgeknipte van eene
gemaakt zijn,
fief, ,waarop moesfes enz.hermelijnevlek4. Mooches d'hermeline,
ke,n; natuurlijke vlekken op de huid van
4enige dieren. Les mouchetures d'un leoparcl , de vlekken van *CIS lrtipaard; t.
d'arch„ allerlei kleine verfierfels op de
ledige plaatfen van beeldwerk, e.; t. de
chir zie Scarification; t. de jard. L'oeillet
brouill6 de mouchetures n'est pas beau, de

bent gefpikkelde anj elier is niet mooi.
die de kaarfen
fnuit, kaarfenfnuiter Is, de fchouwburgen , kellijhuize n enz.
neusdoek. — de poche, zakSfouchoir,
doek. — de coo, halsdoek der vrouwen.
it deux faces, neusdoek met twee zijden
.van verfchillende kleur; t. de mar. blaasbabe teen den voorfleven, in het zamen/fel van een galjoen; ook veering van
het rpil, vr.; fig. fam. Deter le — a unc
femme, under verfcheidene 1, re:wen tone
uitkiezene tot bijflaap.
Siloucbeur, moucbeux , m.
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zie Mouchnre.
kaarsfnuitfel, e.; t. de mar.
bout , of
afgezaagd einde van een flak
hennep, e.
n
de afgefneelene einden vi
nat. zeeblaas.
Moucieu, f. t.
iv:oucon, zie Klousson.
malen.
— du bled, kn•
Moudre , v. a. et u.
fijn, grof
ren malen. — menu, gros,
ne mood pas, deze
malen. Ce moulinfig.
—
q.
q.
de coups,
tsolen inaalt niet ;
iemand braaf kloppen, mum flaws. J'ai
■
le corps tout moult, ik ben geheel gera
braakt, zeer vertnoeid.
grijnzing,
Moue, f. leelijk gezigt, o.; Faire
la —
befpotttvg met het gezigt.
tegen iemand een fcheef gezigt
q . q .,
trekken, de tong nitfieken.
Mouee, f. brood en melk veer de fagthonisfaen g, evnerdmieern,gdo. uset den afval van een geMouet, In. zekere moat in de zoutgroeve of
zeutziederif yr.
Mouette-, f. tneetsw. Les mouettes se now•
rissent de petits poissons, de tneeuwen
voeden zich met kleine visrchen.
, uit de mil*
adj. kwaaddampis
kum
otoifetiquee,mie.
Mnnon
kwade,
nadteligs
Moulette, moffette, f.
damp, die uit de mijnen, onderaardfche4
Wen opfiligt, fiiklucht ; n. pl.
d'hist. nat. flinkdieren, e.
Mout; ettes, moufiettes, f. pl. t, de plomb. et
de vitr. zie Attelles.
fchaap, e.;
Moncton, p.
Mouchure, f.

Moufflon, mouflon, us. wild

deszelfs yacht, yr.
epgeblazen gezigt, e.;
hij, zij, die eon dik gezigt heeft.zonder
handfcboe n
1Vloufle , f. want, boeren
vingers, prov. 11 ne faut pas y alter
men
meet
dat niet zonder
sans moufles,
handfchoenen aanvatten; blokkatrel, foot-,
van takel of gijn ; blob zonder fchijf, 0.;
t. de chim.iiikfel van de kapel, o.; kleine
beweegbare oven, m.; t. de ser. ijzeren
fiangere aan nsiren enz., om de afwijking
to
to heletten, tn.; burl. fmoel,
ne te tail, je te donnerai sur la —, zoo gli
niet zwijgr,fia ik a op SIVON !woe!.
Moufle , e, adj. Poalie moull4e, katrol, in
verbinding met een of meet' ander*.
Moufter, v. a, — q. q., iemand bij den
netts, bij de wangen of Doren ratters.
On l'a moufle, men beefs- henr de 'wangen
zamengedrukt.
Moufti, zie Mufti.
Mouil-ila, m. foort van Oesteindirche ei•
troenboom , snot bloeifel gelijk eon zee:nefchertn.
Mouillade, f. bevochtigen van den takesk
met tilt water, o.
Mouilladoir, zie Mouilloir.
Mouillage, m. ankergrend. .filler au —, toe
anker komen.
Mouille-Douche, f. zeer fappige peer.
Mouille ! interj. t. de mar. laat vallen
anker
Mouillee, f. t. de pap. metsigte op eons vet.row dampen.
Mouiller, v. a. bevochtigen, nat waken;
befpoelen; in y acht fleken, dompelen;
weeken. La pluie a mouilla les chemins,
de regen heeft de wegen nat gemaakt ,
doorweekt. 11 craint de se — les pieds,
hij vreect natt y voeten te krijgen. — en
filant, de vingers ender het fpinnen nat
waken. j'ai ate tout wouill4 de la, pluieik,
Monflard, m. e, f.
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ep de taleljen, de groetfie tenwen aaergebonden worden.
Il fait trop mouille pour se promener, het
is te nat wetter, om te groan wandelen. Moulage , m. meters van brandhout , e.;
La riviere mouille les mars de la ville, de
meetloon daary eor, o.; molenwerk, se
rivier befpoelt de *gads murex. — le
Le corps de ce nioulin est bon, mais le —
drap, le papier, het doek , laken, het
ne Vaut Tien , het ligchaam van dezen
papier bevochtigen, un linge dans
melee: is geed, ol aar het mealwerk dengt
l'eau, dans du vin, een fink linnen in het
niet ; maalgeld, o. Il a déjà pay le --,
water, in wijn fleken, dompelen; t. de
hij heeft het maalgeld , nsaalregc reeds
mar. ankeren. l'ancre, het anker nitbetaald; t. de pot. vormen der estrikken,
werpen, latex vallen. Nous mouiilkues
vierkante ongebakkene vloerfieenen, 0-4
devant la vine ., wif kwamen voor de liad
de gevermde fieenenzelven; t. d'art. `, ordten anker. — en pagale, met flaande
papier veer de kardoezen, veer kunst:adieu ten anker komen. •- en barbe,
vuurrerken , o.
voor twee ankers ten anker komen. — V:oulant, m. inelenaarskneehte
les voiles, de zeilen begieten. — en erd- Monlard, m. zie Monlee.
ance, het anker en touw met eene barkas Motile, f. mosfel. Manger des Monies, rues.
laten uitbrengen, en deer, nes het laten
refs eten.
wale?, van het anker, Iveder door de Mollie, m. vorm, it: het algemeen, em fete:
barkas wordt ea* boort' gebray. — en
in te gieten, to drukken enz.; model,
afrourehant, al zeilende vertuijen. — en
o. — a. banes, kogelvorm. Juror une fil'amhossant, met een fpring op het touw
ore en —, acne figuur in eenen- vorte
of in het anker ankeren. — en croupiere,
gieten. Rompre le —, den vorm broken.
fen kabeltouw in den ring van het anLes canons, les cloches se font an —, de
ker
voordat men het last vallen,
karsennen, tie klokken worden in vormen
waarvan men het einde achter lanterns,
gemaakt. Des monies a faire des chandelOVA aldus dwarf te kunnen halm. en
les, vormen, om kaarien te maken; fig.
patte d'ove, in eenen hanenpoot, voor
fam. Le — en est riompu, dergelifke
twee of drie ankers ten anker komen.
vindt men niet meer, men kan het niet
— entre vets et marde, tusrchen wind en
meer zoo krifgen. Se former fur le — de
tif ten anker komen, of met den wind
q. q., zich naar iemand vormen, de ge.
van voren, en het tie* van achteren. —
woonten van iemand aannemen; prov.
par la quille, het fchip aan den growl
Cela ne se jete pas en —, dat gnat zeo
t esters. — dans un port, eene haven aangemakkeleek niet. — de gant, flag met
a la voile, het anker uitwerpen,
doen.
de vlakke hand in het gezip,.t. Conserver
voordat de zeilen ingenomen zifn; prov.
le — du pourpoint, zich chit its gevaar
Se couvtir d'nn drap
gene font
begeven , zifn leven niet wagen. 11 y a
door eene flechte uitvlugs vergrooten;
laissè le — du pourpoint, hij beefs er den
eg. 3e ne saurois taut filer sans ik kan
romp gelaten, is er dead gebleven. -.
zoo veel niet eten zonder drinker. Poule
de boutons, knoopvorm. — deeouronni,
mouillee, vreesachtig menrch. Faire la
van boven pzaneig toeloopende vorm ;
roule zich als eene matte hen
perkaments wear tusfchert de goudllagedragen, den moed laten zakken; t. de
gers het goad in bladen Ocean, e.; t. de
gram. twee letters, als 8 2 gn, zacht,
vitr. zie Lingetiere; t. de plomb. giet,
als vloeijende kla,Jen uitipreken. Dans
bank, y r., t. de marech. — a oreille.,
les mots travail, soleil, fine, bataille etc.
kromme tang, om den paarden daarmede
it faut les 1, in de woorden travail , sode ooren of te korten ; pl. hif de goodleil, fine, bataille enz. meet de 1 zacht,
draadtrekkere s de onverg Old geblevene
vloeifend warden uitgefproken. Dans les
plaatfin van het geuddraad, yr.; meetmots fil, vii, vine, mule , Achille etc. les
ring, m. meetraam veer brandhout, o.;
1 ne se mouillent pas, in de woorden
t. de chim. zeker aarden vat , o.
vil, vine,
Achille enz. worden de Mould, m. gedrukte, o.
I vies zaeht kitge.Throken. Le g se mou- Mou16, e, adj. gedrukt; pop. Lettres mov«
ille dans agneau, digne , gagner etc., in
lees, gedrukte letters.
de woorden agneau, digne, gagner enz. Mot/lee, f. afflifprel, o. flib van den flifp.
wordt de g zacht uitgefproken, bijna
/leen, dat in het kaki, order den pipe;
als raj.
,fieen volt, yr.
tilouillee, in. zeker werktuig der wielennsa- Mohler, v. a. gieten, vormen, in den vorm
kers , om tie fpijlen van eels rad se
gieten; drukken. — des chandelles, kaatee
plaatfen, o.
fen gieten Des chandelles mouides, geMouillette 7 1. lang en dun flukje brood, ant
gotene kaarfen. — an plAtre, in pleister
ergens en te dompelen, e.; t. d 'art.'Isaardvormen, afgieten, drukken. Sa lettre est
blusfcher, no.
fpit,
aussi lisible; que si elle etoit moulee, hij
Mouilloir,m. bakje met water, bif het
fchrifft, air or het gedrukt was, pop.
p ivnewiel, waarin de fpinfiers hare
fvingers
Lire le mould, dans le motile, gedrukt , its
nat maken, o.; tobbe bij de petten gedrukt bock lezen ; prov. I/ croit tout
piermakers , waarin zij de lompen nat
ce qui est mould, hij gelooft al, was ge-,
snake's, vr.; ketel , waarin de lijne is
drukt is. — les anses, de ooren aan eel:
one het papier se lijmen.
vat weaken. — du bois, brandhout meter"
in een raam flapelen. Se —, v. r. gegoWlouillure,
bevocbtiging , narmaking.
ten, gevortnd warden; fig. Se 4- fur q. q.,
La du papier avant l'impression, de beiemand tot model , tot voorbeeld sevochtiging, het natten van het papier
men.
veer het drukken; t. de jard. live be- Aloulerie , f. t. de forg. gieterif.
tiering,
1,1'1ot/tette, f. kleine Witte mosfel tot het
111Koitimau,
s. de mar. firik', waarmede
vermen vets figure's; t. de coot. is esfel..
sic,
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tie, gedeelte vats den fPificer eener
IChaar, o.
Nouleur, in. vormer. — de bois, heutmeOer, die het hoot in vademen enz. legt.
Son fare est — dans tine tuilerie, zifn
breeder is vormer in eene panneb.ekker
Mouliêre, plants, waar mesfelen gevangen warders; zaehte ader in - eenen molen•
(leen.
m. motets. — a vent, a eau
le, a papier,
poudre, :a tan, a ' foulon,
a
k tabac en potidre , a scie , a bras etc. ,
koren-, wind-, water-, die-, papier-,
kruid-, run-, vol-, fnuif-, zaag-, handmole?: enz. — banal, gemeente- of dwange
; fig. fam. pron. H lui ressenible
comme a sin — a vent, hij geliikt hem in
het geheel niet. Faire venir l'eau au —,
het water op zijnen melon leiden, nut,
woordeel, winst ainbrengen. Laissez-le
faire, it viendra moud:e sur notre tarot
hem begaan, hif zal ens wel bif eene
andere gelegenheid noodig hebben. 11 a
jets: son bonnet par-dessus les mottlin g , hij
trotfeert altos, hij zet zich hovers aides
'weg, p. niet weten, hoe men een verkaal, hetwelk men - aan kinderen doe:,
eintlfgen zal.
Moulitiage,
toebereiding der zijde op
den zifdemolen, zifdereederif 47r.
ATouline, e, adj. Bois —, wormYekig front.
Mouliner, v. a. t. de jard. ornwoelen, doorgraven (van wormers). 11 est outré tin
ver dans ce pot t fletrs, qui a mouline la
terre , er is in dozen bl. oempot eon 'worm
gekomen, die de aarde otngewoeld hoe ft.
La cire de cette _ruche est moulinee, het
was in dozen bijenkorf is doorgraven,
doorvreten ; t. d'art. — un cable, een
zell laten flifpen. — la soie, de zijde op
den zijdemolen berelden, reeden.
lentje, ook
M oulinet, klein, kindermo
ens de vogels in de tuinen te verreltrike
ken, o. Les enfants font des moulinets de
cartes, de kinderen makers molentjes van
kaarten; draaiboom, om zware fasten
vp te ligten; kruisrad (tourniquet) op
i toeepaden, o.,' hasfrel, knuppel, wattsme-de ,een tonic vast gedraaid words; t. de
mar. penrad, o. draaiklos, rot in de
hrii, yr.; t. mil. Faire le on la conversion centrals, on; het middelpant zwene
ken ; t. (Parch. — a vent, windmachine
ep den 1i-hoot-fleets, am het tiederflaan
-van den rook te beletten, vr.; draaikruis aan eene pers, om platers to drake
den windmolen
ken, o.; svindradje
e.; muntfchroef, yr.; 1pil, vr.;
orndratajen op' de handon, met de
beenen in de hoogte, ook der koordedanfers, o.;'kartiflok, om waterchocodade to
rzeieeri; t.. (Pesci-. Faire le — avec unc epee,
rat eenen 'drgen een rad flaan,, om de
Hagan of te keeren, cone fllelle emdraalling doen.
zifelekereider, 'winder,,
Alonlinier,
-firsncr op den zijdemolen.
moullah ,
mul la , Therkfohe onderwijzer.
Moulsans, m. pl. gcfchifderd lijnwaad van
.1111ofeol.
t :Moult, adv. ',ice?, zeer. II etoit
veillant, h:j was zcer dapper..
moifitt . c, adj.
zie IVIonJre.
t. d'areh. x'.; de res. aliorhand
1Voulure,
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rt uftgeThedenlifst.
eraad, esitgelsoawe
or loefwerk aan gebouwen , fchrijnwerk
enz., o.; r. d'art.. — des bouciiee a feu,
fieraadshanden van het gefchue.
MonnOc. , zie Moutnre.
Mourailles, zie Moradles.
Mourant, e, adj. flervend. Reg,arder q, q.
d'un oeil
iensand met een jtervend (mg
aanzien. 'tint eloodverw. Bleu —,
bleak blaauw. 11 a les yeux mourants, de
(wen broken hem; fig. Des ycux mourants, van liefle en veriangen kWifnende
oogen. Trainer sine vie mourante, eon
kwijnend leven leiden; t. de men. Scisr,
couper tin moreeau de Dols en —, een flak
hoot [chains doorzagen , zoo dat de
dikte alles,gskens vermindert, en op ;des:
uitloopt ; s. flervende, no. en yr. Le
champ de bata,lie etoit plain de moms et de
mourants, het flagveld fag vol dooden en
Ile rve nde n.
Moureillers, m. pl. planters van het tiendt
geflacht , met tier;
vr.
Mouret, zie Pateile.
Mourette, f. mijn lie fj'eb
Mourgon , m. drakes-, die op den bodens
der zee zoekt , wat van de galeijen afgevallen is,
Mouringoa,
Oost-Indirche boom.
Moisri,
Indisch katoen, a.
Mourine, f. zekere vi sell van het roggenge-.
flacht, m.
Mourir, -v. flerven, afilerven, overlie*.
den, den geese geven. — d'une mort na'
turelle, de mort vioiente , eenen natuurlilken, eerren g-eweldigen dood flerven. —
de maladie, de vieiliesse, de faun, d'un
coup de pistolet, aan eerie ziokte van
onderdom , van hanger, aan , eldor e'en
pifloolfchot fierven. — en chartre, ea
prison, in do gevangpris fierven. De
quoi votre pare est-il Mort? waaraan
riw vader geflorven 11 est moot en bon
Chr.'.tien , hij is als een goad Christen gefiorven. Il meurt tons les jours bien dii
monde , er fierven dagelijks veel menfchen. — tout en vie, met een gezond
ligchaarn, in voile levenskracht .fierven.
— au Monde ; an pêche, der wcreld afflerven. Si le .pore alloit venoit a —,
les enfants seroient malheureux, indien
de vader kwam te fierven, zouden. de
kinderen engelukkig zijn. Il en a ite a,
hif is er dooelziek van geweest. II
eels vs mourant, hij zal haast flerven.
ineurt martyr, hij fierft eenen fenartelifken dood. Cette race ne meurt point; dit
geflacht flerft niet nit, zal neeitiver4
gaan ; pop. 11 est snort comme
chien#
hij is als een heiden geflorven., .je viendrai a bout de, man dessein, on je mourrai
a la peine ,
mijn voornemen doorzetten, al zoude het , 11117 het leven kat..
fans.
ten
nsourra dans sa peau,,
avordt tsooi t ander:, hij zal.ko .olt vtranderen,
va zonjoties ----au gtee#
risen flerft het, liefst in zijnA7aderlalq,
men keert,
gereisd.te. hebben,
gaarne weder naar zijn vesderland%terag.
ses depens, zich zelven onsbreryen.
Nous mourrons, tons les joints, _met seder
dag dove IYOJ eene fchrede na,ar ke-t griaf:
sans-langue, plotfeling flerven ,zoneler
gehiecht ,,of yen tes tamentgemaakt, to
he:sben. On ne Bait, qui meurt, qui vit,moo -kale, Hitt voters, hoe fang ezoto-14414
proi.
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Ve'?
worelt filet
rrov. Mauvaise herbe ne mien point, on, twaalf amben,-hten en
dertien ongelukiien ; kuilmos, ore ?lade
nrrid vergaat niet. Va, ott tu veux ,
te kalfoteren; Ichnim op vochten, air
meurs, ott tu Bois, men ?nag doen, wat
bier, Ivijn, chotolade enz., o. La —
men evil, men kan zijn noodlot niet
yin de Champagne, het fchnien op Chamveranderen. Autant meurt veau, que vapagne
Cette bierre fait beaucoup
er gerven zoo wel fonge als nude
de —, dit bier fcbuimt goed , geeft Yee'
d'impatience, de chagrin, de
menfchen.
rchuitn; ifs vase room , a.
bonze, van ongeduld, van verdriet
y en, vergaan, van lchaamte wegzinken. Moesseau, tn. brood van grutten ?nee!, a.
11 pensa — do rite, hij dacht, meende Mousseline, f, neteldoek, o.; . zeker fuiker.
gob: k, a.
van lagchen te flerven, zich te bargen
civilement, de voordeelen , Mou3ser, v. 11. Ichuimen, Le yin de Chain.
te lagchen.
pagne mousse, de Cnampagnewifn rchutme.
in regten, van de burgerlifke maatLes savonnettes, qui mouss,mt le plus, sons
fchnppif verliezen, daarvan ye tfieken
lcs meilleures, de zeepballen, die het
ziin. La frold, la s.`:clieresse a fait — ees
Incest fc 7itoinien, zijel de hasten ; fig.
arbres, de bend°, de drooete heeft de?:e
boomen doer; flerven ; teitgaan. Ce fen
Faire — un succes, on petit avanta ee, vat:
een kiein voordeel reel ophef makcn.
mourra, si on n'y met du bois etc., dit
'
kleine kampernoelje, die is
yurar zal toitgaan, zoo men er geese hoist Mousseron,
La
lampe
se
meurt,
de
tie lente onder het mos west, yr.
enz. bij legs.
un sabot, eenen Moto.,seux, se, adj. fchnirnentl. Cette biàre
lamp goat cit. Laisser
est bier mousseuse, dit tier fchuinot
driiltol laten uitloopen. Le bo ttler de
fierk.
canon vint — a see pieds, de kanoaskogel
Moussier,
bleef mat voor zijne voeten
t. de bot. verzatneling yam
mos, yr.
lorsqu'on peint, que les conleurs se
perdent, en mourant lee ones clans lee an- Moussoii,
, em waterchocolade te doers fthuimen; papiermakersflaintees, bij het ,,a--hilderen, teekeeen moetcn
per.
de kleuren zich in elkender oplosfen,
fler- Mousson, f. pasfaatwind, mousfon, tn. ttre
eferliezen. Se — , v. pr. fieryen,
zieltogen. Je me meats, je
retenu par les moussons, door de mousfons
yen
fierf,
lb
voel
,
dat
ik
me sens
of pasfaatwinden terug geheuden warden.
Aller a contre- —, met tegenwind varen,
flat f. 11 se mouroit, lorsque son fill arriva, hij lag op fief- y en , teen ziin zoon Mousse, e, adj. bemost, vol-mos. Racier on
arbre
Aankwam ; fig. Se — d'amour, de peer,
eenen bemosten boom affchropen,. Cette carpe est‘ si. Vieille, qu'elle
van lierde, van ricer flerven, ftneereijk
la
ttte toute moussue, deze karper is zoo
'verliefd zifn, eene doodelijke vrees geooelen. A —, adv. zeer, buitengemeen,
oud, dat zijn,hoofd geheel bemuse is.
ik ben zeer , deed moede, *Moussure, f. t. de bot. board can den rand
Je suis las it
van een geboord gat, m..
zoo 54ermoeid, dat ik zoude omvallen.
Moestac,
doodbed, oa
t Mouroir,
zekere kleine aap met eenen
zie Anagallis.
longen flaart.
Mourron,
1VIourre, f. vingerfpel, kinderfleel , waterbij Moustache, F. knevelbaarJ, en. Ce soldat
une belle — 9 deze foldaat heeft eenen
men eenige vin ,gers oPfleekt, en elan loot
radon, hoe reel er zijn opgelloken, o.
fchoonen knevelbaard. Relever la —, den
Mousquet, m. musket, musket, o. Recevoir
knevelbaard °pill-liken, fig., iemand dooreen tnusketfchot oneun coup de
hale's; board van katten, leeuueen enz.,
in.; fig. Enlever qch. sur la — de q. q.,
vongen. Porter le — dans une compagnie
iemand sets y our den nous, mood wegned'infanterie, gotneen foldaat toin bij eene
kompagnie voetvolk. Faire defiler les
men'; t. d'hist. nat. gebaarde mees op
de
foldaten
dove
aftrekken;
Jutland.
mousquets,
prey . 11 crevera coinme en vieux , hij Moustille, f. foort van wild weteltje, o.
zal barflen ale een oud musket, hij zal Moustiquaire, m. voorhangfel van een bed,
zich dood zuipen, fereten, door zijn veal
ter bcfcherming voor de muggen, ire
zwieren flerven.
Amerika en "Itll ka , It.
Mousquetade, f. musketfchot, o. Il fut bles- Moustique ,„ f. maskit, foort van muggers
wend door een musketin Amerika en Afrika.
se d'une
fchat gekwetst; musketvuur , o. On a Moat, m. most. noire du —, most drinker,
entendu une vice —, wen heeft een hevig Moutade, f. t. de -ties. dubbelde ‘inflagmusket yttur gehoord.
draad, m.
Mousquetaire, m. musketier. Les mousquc- IVIoutarde, f. mostaard , mosterd, en. C'est
taires du roi de France, de musketiers des
de la — fort piquante, de la —, qui prend
konings van Fran-krijk.
an net, dot is zeer flerke mustard, noesNousqueterie, f, musketvuur, o. 11 a estaard, die in den netts vliegt; mostaarezaad, (graine de seneve) -o. Un grain de
suye toute la — de l'ennemi, hij heeft
het geheele musketvnur des vijands door—, een mosterdkorrel, -zaadje ; prov.
C'est de la — apres diner, cela vient comme
galloon.
apres diner, dolt is,, kamt, ale mosterd
dik en kort muskets o. leaAtIousqueton,
na den.maaltijd, dolt
bij,
n m.
ra
to lane. V09
14
IVIotquille,
Mosquite..
zie
vous
etes amuse a la —, tandis qua les auSlousquite,
tres faisoient leur devoir, - gif hebt to met
Mousse, adj. zie Emousse.
nuttelooze dingen ogehouden, terwf:11
Mousse, In. fcheipsfongen, kajuitwachter,
d'arbre, boommos.
de anderen hunnen pligt deden. La —
Mousse, f. mos, 0.
Une cabana, une pierre couverte de —, dent
prend au net, de boerterij, de gekheid it
te grof, to vinnig, to bijtend. Les enhate een 'hen met mos bedekt;
Pierre, qui roule, n'amasse point de —,
,fonts, ea vont a la —, tout le monde en va,
it la
kivderen op de flraat weten
vie nu dit, don seder dat dolt,
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het, ledereen weet het, men fpreekt er
lanes de firaat van. Il n'appartient pas a
tout vinaigrier, de faire de bonne —, het
is de zaak niet van iedereen, lets geed
to leeren; het zijn niet alien kokken,
die /tinge mesfen dragen. Sucrer la —,
de pillen vergulden., zlitte befiraffing
enz, verzachten. Et le reste est en —,
twordt gezegd van eene rekening, wanneer de ontvangst niet met de uitgaaf
hij is
evereenkoms. 11 est fin comme
de hand.
Moutardier, mosterdporie, o.; mostaerdman , die snosterd verkoopt; t. d'hist. nat,
ale grootfie foort van zwaluw, yr.; fig.
lam. 11 se Croit le premier — tin pape ,
hij heeft groote meening van zich zelven hij verbeeldt zich veel.
Monte, f. t. de cont. rnaairegt., a.
Monte, adj. Du via — on soufre, gezwayelde wijn.
Mouteille, f. zekere visch, fleenbijter.
t Montier, moustier, m. kerk , yr.; fam.
kleetter., e. ; prov. 11 Taut laisser le —,
ii est, men tnoet de kirk later:, aoaar zij
is ; menmeet het bij het oude Wen, aan
ingevoerde gebruiken niets veranderen.
Slouton, m. hamel, (belier cbatre.) tn. fchaap
in het algetheen , o. Le bOier est le male
tin—, et la brebis en est la femelle, de ran;
is- het tnannetle van den hamel, en het
fchaap het wiiffe. Un gigot, tine Manche de
een Mapenbout. — marin, zeehamel,
'want. Le — est le symbole de la douceur
et de la vie champetre, het j}haap is her
tinnebeeld van de zachtmoedigheid en
van het landleven; fig. prov. C'est tin —,
it est dour, comme tin hij is zoo zoet,
als een fchaap. Le peuple le fait, comme
les montons, het gemeene yolk aapt alles
na. Revenons a nos moutons, laat ens
tot ens vorig gefpoek wederkeeren. 11
hij zoekt, wat
cherche cinq pieds a tin
hij niet Yinden lean. On a mis pros de
men heeft
tin
pour
le
faire
jaser,
lei
bij hem (in de gevangenis) eenen . befitieder geplaatst, cm hem to doen klappen.
Ii sent l'epaule du —, hij riekt naar het
zweet , naar den bok. 11 ressemble aux
moutons de Berri, hij is op den news geteekend; hamel- of fchapeny leesch in hit
algemeen, o. Nous avons mange du —,
wij hebben fchapenvleesch gegeten; Pleapenleder, o. Un livre relic en —, eon
book in fchapenleer gebonden; t. de blas.
De gneules passant d'or, eon gaande
gouden fchaap in een rood veld; t. d'arch.
heiblok, 0. Enfoneer des pieux jusqu'a
refus de —, paten zoo diep inflaan, dat
het heiblok dezelve niet verder kan indrilven ; t. de char. pl. de vier pilaten
van eene koets; t. de drap. Le — de la
prase, de persboorn; t. hydraul. Les moutons, fchuimende waterval ; t. 4e mar.
Witte zeegolven, yr. La mer est convene
de moutons de zee is met Witte wolken,
lammetjes , bedikt; t. de boul. Pain de —,
met roggekorrels 'befirooid broodje, o.;
d'or, suds genders munt van
t. d'ant.
den heiligen Lodeivijk, yr.
Moutonnage, m. belasting op derchapen, yr.
Bloutonnaille, f. pop. natipers, die het veerbeeld van anderen volgen, tn. fchaapehoofden, o.
Noutonner,, v. a. krullen,_ gekruld maken.
Perruque, ate utQutounie, gekruldeprnik,
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gekruld heofd. Le temps est montonné,
de hems! is met dunne wine wolkjes be..
dekt ; prov. Temps moutonne et femme
fardee ne sont pas de longue duree,
aim den hemel en een geblanket aan.
gezigt duren niet lang ; hierop kan men
zich niet verlaten; v. n. fchnimen, met
groote golven wit opfchuimen, bruifen.
La mer moutonne, de zee fclzttimt; t. do
marech. Un cheval a thte moutonnee, een
paard met een rams/soofd of met cane»
ramsneus.
VIoutonnier, ike, adj. fam. zoo tank, dose,
ais een fchaap; fig. die het yoorbeeld
van anderen volgt.
Mouture, f. malen, o.; maalgeld, maal.
loon, o. Ce meAnier a pris double —, deze
tnolenaar heeft dubbel maalloon genemen ; prov. 'firer prendre d'un sac doe.
bles moutures, zich zijne moeite dubbel
later: betalen, dubbel voordeel nit eene
zaak halen. —, on bled —, meet van
tarwe, rogge en gerst onder elkander,
noel door eenen meelbuidel gebuild:
Mouvance, f. afhanging van Bens antlers
leen, leenbaarheid, y r. leenpligt,
Deux seigneurs differents ne peuvent avoir
la — d'un meme fief, twee onderfcheidene
heeren kunnen niet in een en hetzelfde
good het leenregt hebben.
Mouvant, e, adj. bewegetti; beweegbaar;
los, onvast; ylot. Les causes mouvantes
d'un, agetet, de bewegende oorzaken van
een werkend wezen. Ce sont des tetres
inouvantes, dat zijn losfe landen. Lea
roues s'enfoncent dans les sables mouvantes,
de wielen zakken in lo.t zand, in drijfzand. Il y a dans cette riviêre des sables
mouvants I in doze rivier is drijfzand;
La fortune- est un sable mouvent, wie oft
het geluk vertrouwt, heeft op zand
bouwd. Fief—, afhankelijk leen. Cette
seigneurie est mouvante en plein fief de la
couronne, deze heerlijkkeid is een leen
van de kroon ; t. de mdc. Tableau —
fchilderij met beweeghare figuren; a. de
bias. Il porte d'azur a trots rayons d'or
mouvants du chef de Neu, hij voert drie
nit het hoofdfchild uitkomsnde gotiden
firalen in een blaauw veld.
Mouve-chaux, m. roerflok der raifinadears.
Mouvement, m. beweging, yr. -- lent, rapide, langzame , fnelle beweging. Le —
de l'air, de beweging der lucht. Le —
de la terra, d'occident en orient, de beweging der garde, van het westen naar
het oosten. Donner le — a qch., lets in
beweging brengen; gemoedsbeweging,
aandrift, zieledrift, yr.; zin. On n'est
pas maitre des premiers mouvements, men,
is goon meester over de eet-fie drifted.
Combien de differents mouvements s'elevent
dans mon me! hoevele„onderfcheidene
wegingen, gevoelens flifgen , in ;rain ge.
moed op ! La volonte donne le — aux. autres faeultes, de wit brengt de andere
krachteti in beweging. It a agi par tin
bon —, par tin d'equite, de pitie, hij
heeft nit cent goede, aandrift, nit eene,
drift van billijkheid, van medelijdes
gehandeld. 11 ne l'a pas fait de son propre
hij heeft het niet nit eigene beweging gedaan. Suivre son —, vrijwilig
ZiftleN zin volgen; pl. onrust, beroerte,,,
Pr. aproer, 0. opfland, en. 11 jr a des
mouventents dans Mt, ville, et. it Ourust,

a.
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eproer deze (lad. Durant les derniers Moyen,
middel, o.; weg ; gelegenheid,
y r. Chercher un middel zoeken.
rnouvements populaires on du penple, geilirende de /nettle volksberoerten; t. d'astr.
S'avancer, parvenir par de mauvais moyens,

door flechte midchlen ergens toe getaken.
Le — apparent du soleil, de fchijnbare
beweging der zon; t. Whorl. gaand werk
real sacs bien le—, ill weet er het middel,
(ener klok , o.; gaan van een unrwet k
den wee; Ice/ toe. C'est tin excellent —,
0.; t. de guer. On fit faire divers motivepour s'enrichir 5 dat is een voortrelfelijk
middel, eene fchoone gelegenizeid, om
merits a Parmee , pour attirer l'ennetni au
combat, men Het ,het Leger verfcheidene
rijk te worden. 11 n'y a pas
d'empe.cher cola, het is niet mogefijk , er is
bewegingen doers, bm den vijand tot het
geen cm tilt to beletten; vermogevecht te brengen; t. de mareeh. Ce
val a un beau dit paard hecft eenen
gen o. !nags , y r. Si vous avez le — de
fchoonen gang; r. de met:. hetgeen, dat
le oaever, ii faut le faire, nanneer het in
g ene machine in fingering brengt vedr,
ewe magt fleet, wanneer het u niegtlijk
0. enz.; t. de mus. meat, zangmaat , yr.
is, hem to redden, meet gel het deen.
C'est par son —, que, het is door zijne
Presser, ralentir le —, de n2aat fchielijker, langzamer than. Chanter, jouer
wage, door zijn toedoen, dat; pl. or—, near de meat zingen,
mogen , 0. rijkdom, tn. C'est nos homme
de
;
qui a de grands moyens, het is ern man
phys. d'oscillation, flinge• ende beweging ; t. poet. et de net. Il y a de grand,
die een velmogen heeft, een rijk
man; natuurlijke gaven , yr. talenten,
mom ements dans cette piece, er zijn grooo. Cet orateur a de foibles , moyens, doze
te roerende patfen in dit fink. 11 a
redenaar beef; zwaktee, geringe talentene
employe tour 4U mouvements de !'eloquence, hij heeft alle wendingen, krachten ,
C'est on garcon sans moyens, het is eels
jongen zonder talenten ; t. de log. Les
-van welrprekendheid aangenend. Ces
moyens, de middelfiellingen , de twee midvers n'ont point de —, in deze verzen is
delfie tee men in eene fluitrede; t. de prat.
geetre meat, Beene ivellnidendheid ; fig.
growl, m bewijsredenen , die men bijSe ‘donnet bien (In — pour qch., zich veel
brengt , tem te verkrijgen,lvat men vraages
moeite tot jets geven veel water 'roil mayr. Donner des moyens dais S3 requéte ,
ken. 11 est toujours en --, hij is altijdbezig.
Mouser, v. a. t. de jard. de aarde in eenen bak,
gronden in zijrt fineekfchtift annvoeren.
An —de, adv. krachtens, door middel van.
blombak, oproeren, Is waken. j'ai de la
terre bien mouvee dans ce pot a fieurs, i k heb
Au oe son intercession vous obtiendrez le
place, door middel van zijne voorfpraak
goed omgeroerde earth in dezen Noempot;
zult gij de pleats ktijgen. Au — de son
t. de raf. — le sucre dans les chandieres,
de fuiker in de kettle osnroeren, yan de
adresse it a rhussi, door middel van zijne
zietlen der vormen losmaken.
behendigheid is het hem gelukt.
Mouveron, m. t. de raf. roerflok, om den Moyen, ne, adj. middelmatig, middelbaar.
/'Hiker om te roeren.
Il est de niZTyenne grandeur, hij is van
Itouvet, mouvoir,
middelmnt/ge grootte, niet groot, en ook
mouvette, f. roerflok,
flirt klein. II n'a, qu'uue fortune moyenorn het gel:no/ten vet oft to roeren, m.
Mouvoir, v. a. bewegen; roeren; aanrpone, hij heert jlechts eta middelmatig
ren.
vermogen. 11 est de — age, hij is van
une chose de sa place, jets van
- zijne plants bewegen.
middelbaren ouderdom, nosh jong , noels
Trois homilies
n'ont pu cette pierre, drie man heiben
oud. Les auteurs de la moyenne Latinite,
de fchrifvers van de middeleeuw der La.
dezen fleets niet van ziine plants keenness
brengen. Le ressort mein cette machine,
tijnfthe taalj t. d'anar. Ventre —
poitrine), de bores ; t. d'astr. La distance
• de veer beweegt deze machine, dit werk- twig. On ne pent expliqiier, comment
njoyenne d'une planete, de middelaffland
van eene planeet; t. de prat. Moyenne
l'ame pent — le corps, men kan niet yerjustice, mieldelregt; t. de gram. grecque.
klarete, hoe de ziel het ligchaam be.
weegt. 11 est Si, malade, qu'il ne pout se
Verg e—, half bedrifvend en half lijdend
hij is zoo ziek , dat hij zich niet
werkwoord ; t. de math. Nombre —, mid.
kan bewegen. Quel sujet l'a and a vous
delgetal enz.
faire cette insulte ? Welke oorzaak , aan- Moyeneur, in. inns. zie Entremetteur.
leiding heeft hem bewogen, aangentoord, Moyennant, prep. snits mitsdien; door
em u dezen (chimp aan te doers? C'pst la
middel van. Vous y raussirez — son apcolêre , qui l'a ma, a en user de la some,
pui, wits, met zijne onderfleuning zal
de toorn lzeeft hem bewogen, aangehet te gelukken. Pen viettieal bout, —
vuurd, om zoo te werk te gaan. 11 s-'est
la grace de Dieu, door middel van, met
mil un different, er is een gefchil ont.
Gods genade, help, zal ik daarmede klaar
flaan 9 opgekomen; t. de prat. Pour terkomen. l'argent on s'aide partout, met
miner coos proses mils et om aan alle
geld komt men overal voort; conj. mite.
tegenwoordige en toekomende procesfen,
dat, onder boding, dot. Je le ferai, —
regtsgedingen een einde te makers. A ces
que vows en ,repondiez, ik zal het doers,
causes et autres considerations a ce nous
mite dat gij er voor Want.
mouvdnt , door deze en andere oorzaken t Moyennement , adv. middelmatig tamelifk.
of redenen ons daartoe bewogen.
Est il riche? —, is hij rijk? filiddelmatig.
t. de med. wollige alfem ait Azie. Moyeuner, v. a. bensiddelen , te wege bren.
Moira,
liVloyac,
vegel van Canada.
gen. — une reconciliation entre deux per(lees
Moye, f.
moi) t. de mac. weeke ader
sonnes, eene verzoening tusfchen twe*
s n eenen fleen.
perfonen beeniddelen, te wege brengen.
Moybe , adj. pierre flees:, welks laag ongee 1Vloyenneur, zie Moyeneur, Mediateur, Enlijk hard is. — nes' , f. pl. de eerfle volgen- m
etteur.
de en tweeds voorgaande term in` cone Moyer, V.
t. de mac.
une pierre de
srocursdigheid.
eenen hardflees doorzagen.
Ccc
Mo.
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waterpaslood , o.
lIoyeu, 'loaf, nave. — de roue, naaf i. Muel ,
van een rad. L'essieu est hors clu —, de bluer, v. n. ruzjen, ververen, verhare, t
vervellen, de horens afwerpen. Ces ponas is buiten de naaf; dojer van een ei,
ies out deja deze hocnders he/ben
(le jaune d'oeuf, d'un oeuf) vi. II y a
reeds geruid. Ce chat commence a —,
biers des oeuis , qui ont deux moyeux, er
deze kat begint te verharen. Les acre.
2ijn lvel eijeren met twee (infers; foort
visses muent aussi, de kreeften veranderen
van pruim. Des moyeux confics, ingeook van huid; van fleet veranderen. Sa
maakte pruimen.
voix commence déjà a —, zifpe flem be•
Nozarabe, Mozarabier, Afrikaanfche
gins reeds te veranderen. Une voix
en Spaanrcfie Christen, gefproten van de
eene flew, die mannclijker gewor.
Moren en Saracenen.
den is.
lklozarabique, adj. Meozarabisch.
Mueson,
mast, vr. regt op den wijn,e.
IVIa, part. zie Mouvoir.
Mutable, adj. veranderlifk, onbeflendig. Muet, te, adj. Flom , fmakeloos. 11 est
—denaisc,
hij is flom geboren. Cette
Tout est — dans ce monde, alles- in deze
fille est muette, dit meisje is fern. Ce
wereld is veranderlijk, onbefiendig.
garcon est sourd et muet, deze fongen it
t. de jur. zie Mutation.
Muage,
doof en flour. 11 fat si consterne, qu'il
Nuance, f. t. de inns. toonverandering, verdemeura hij herd zoo outfield, dat
sandering van toon. Depuis qu'on se sert
rprakeloos everd, dat hij geen woord
hif
'nuances,
de la note si, on a abandonne les
konde uitfPreken, verflomde. Les grandes
federt dat men zich van de nest si bedouleurs font groote, hevige fmarten
dient , Keefe men de veranderingen van
maken lions. La loi est %In juge —, de wet
teen laten varen.
is een flomme regter ; t. de gram. Lettres
kanaal in het midden van een
Muant,
muettes, flomme letters, die bij het lezoutmoeras , 0.
zen niet worden uitgefprok.en. Le c dant
Muche-pot, m. pop. gelzeime herberg , yr.
blanc, Ph dans honneur sont muets, de c
Muchetampot, mussepot, adv. A la , heiblanc,
de h in honneur worden niet nittnelifk.
gefproken; t. de yen. Chien —, hand,
111ac0.age, m. taai flifm, fap, taxi, flifmig
die, bij het opzoeken van het niet
vocht, 0.- Le — reside dans les racines de
blaft ; prov. 11 est le chef — de la con.
guimauve , het taaije „ vocht , fap zit in
spiration , hij is het gelzeitne opperhoofd
Le
—
sec
wortels
der
witte
'Inaluwe.
de
der zamenzwering.
Arend le nom de gomme, het drooge taaiMuer, te , f. flomme, tn. en yr. II fait
l e fap ontvangt den naam van gem.
le
—, elle fair la muette hij , zij fpeelt
,
se,
adj.
flijmachtig,
Jlijmig,
Vlucilagineu x
den flommen, de flomme. Un sourd—,
fliftnerig. Plantes mucilagineitGes, flijmeen doofflomtne. L'institut des sourds-muets,
achtige planten. Humeur mucilagineuse ,
a Groningue, het inflituut 'van dooven
fliftnerige vochtigheid.
flommen te Groningen; foort van ratelWIncites , in. pl. t. de shim. flijmzuurzent, o.
Jiang , yr.
Nticosité , fnot, o. dikke vochtigheid,
yr. Le cerveau se discharge de ses tnucosi- Mnêtisme, zie Mutisme.
tes par le nez, de herfenen ontlasten zich Muette, f. t. de ven. fagthuis, o.; t. de
van hare dikke vochten door den news.
myth. Muta, de godin des flilzwifgens.
Mucronê, e, adj. t. de bot. i euille mucro- Muetter, v. a. — le yin, den wifn door
zwavel zoet maken.
née , fpits toeloopend blad.
Muezin, m. uitroeper tot het gebed bij
Mucus, m. zie Mucosite.
den
bast
van
Turken.
van
fiof,
gemaakt
,
f.
Nude.
Muele, m. uiteinde van den mull, fmoel,
zekeren boom in Sina.
Inuit van eenige dieren. Le — de leoMuderis, geleerde muzelman, die den
pard, de lion, de tigre, de mull van een
jongen lieden hunne geloofsleer en de
luipaard, van eenen leeuw, van eenen
wetten van het land leert.
tifger. Le —de carpes, de fnuit van
Mue f. ruijen, ververen van het gevogelkarpers; fig. pop. ook van menfchen. Je
te, o. ruijing, yr. Les oiseaux sont mavous donnerai sur le si vous ne voulez
lades pendant leur quand ils sont en —,
pas vous faire, ik real u op den finoel
de vogels zijn ziek gedurcnde het ruiwanneer zij ruifen; verharen, vet,' Haan, zoo gij niet wilt zwifgen; fmallet
vellen van dieren, o.; afwerpen van hoflrook ijzer ender aan eene veer, yr.;
t. d'art. Le — de la fleche d'un chariot,
rens der herten, 0. La — des serpents,
het vooreinde van eenen langwagen; t.
des versa soie, du cerf, het vervellen der
flangen, -der zijdewormen, het afwerpen
d'arcll. pl. fleraden van beeldhouwerswerk,
verbeeldende-de tnuilen der dieren, o.
der horens van het hers. La — du sert. de bot. zekere
pent, het flangenvel; ruitijd, m. A Muflier, mufle de veau,
l'approche de la — lee ponies ne pondent
plant, yr. — de lion, leeuwenbekje.
moufti,
m.
opeerpriester, en. opper.
pas, bij de aannadertng van den ruitijd, Mufti,
hoofd van den Mohamedaanfchen gods.
wanneer de ruitijd karat, leggen de beenders niet ; mestk2oi , yr. Mettre des chapons mu
d gi e n: t m, uog.0
m. harder (zekere vischi;
en kapoenen in de mestkooi zetten;
volant foort van vliegende visch.
plants, waar men het gevogelte zet,
wanneer het ruit. 11 ne faut hisser voler Mugir, v. n. bulken, loeijen. On entend —
les taureaux, men hoort de flieren loeijen.
ces oiseaux, ii faut les tenir dans la —, men
Cette vache mugit apres son veau, deze koe
meet deze vogels niet laten vliegen, men
bulkt naar hoar kalf; fig. La mer mu.
meet ze op de ruiplaats laten; t. de jur.
gissoit, de zee bruiste, loeide. Cet ac.
— de plaids, begin, oorzaak van een
teur mugit , deze tooneelfpeler bruit.
regtsgeding; prov. II est propre a garder
Mugissant
, e, adj. et part. loeijend, bulkend.
les oiseaux en —, hij is een eenvoudig
Un
taureau — een kulkende flier. Les
whin
men
nifttian
beginneth
met
entruch,
vents
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I Muligire, adj. t. de med. Flux muliebres,
vents, Hots mug-issants, de loeijende
p. u. wit,e vloed der vrouwen.
den, bruife nde golven.
Mugissement,
geloei , gebulk, o. Le — I Mulier, in. muletitre, f. t. de Ochs visfchere
des vaches , het geloei der koeifen ; fig.
net, om de mulcts to vangen, o.
bruifen , geloei , gebruis , a. Le — des Mulle, f. t. de com. Garance —, de mini's
foort van meekrap.
vagues, des vents, het bruifen der gol!Union, zie Aletilon.
y en , het geloei der wit:den.
Muguet, w. (lis des valees) lens der da- fliulot, in. veldinuis, yr. — Volant, veld•
len , meibloem, yr. leverkruid, o.; fig.
vledermub; prov. fig. Etidormir le —,
iemand weten to be g otten, in flaap is
fatn. pronker, juffersgek. C'est chez elle,
wiegen. C'est nu endornieur de. mulots ,
qu'est le rendez-eons des muguets, bij hear
het is een flimme vas, ten gefiep en vogel,
is de vergaderplaats der -pronkers, der
ern hedrieger.
keertjes. — des bois, petit —, wendineester.
iVI,:loter, v. is. de g arde opwroeten, gelijk
Muguetter, V. a. den pronker,
fpelen.
de Wilde zwijneii does, om de muizen..
,-tine fine, een meisje zoeken to behagee.
nester to zoeken.
mulquinerie , f. fabrijk, ivaar zeer fi"in
11 a longtemps muguette cette mais
n'a pu re-ussir a l'epouser, hij heert tang
lijawa.ed enz. gernaakt wordt. Batiste de
tp die rneisje geloerd, zijn hof bij haat— , zeer fin batist.
getnaakt , maar hif heeft briar islet kiln- Mulquinier, in. fabe ijkant van tear fijn
lijnwaad enz.
nen ten /ewel:7k krijgen. une charge,
op een ambt loeren. 11 y a trois mois, ,initangulaire, adj. t. de geom. veelhoekig.
Figure — , veelhoek.ige figurer:
qu'il a muguette caste 'liaison, reeds di le
om aanden floc t hij near dit halo.
`,lulu., prep. num. t. de bot. yeel.
m. mudde, mud , vr. en 0.; eks- Muiticapsulaire, ad;. t. de bat. Fruit —,
hoofd, vat, o. ton, vr. Combien vendezvrucht met vele vied- of klokhuisfes.
volts le — d'avoine? voor hoeveel verkoopt 1VIultic.ule, adj. (tigeux) t. de bat. Plante
gij de mudde haver? Un via (de
—, Vans- met vele flee/tics.
deux c2nt quatre-vingt huit pintas), een Mu l tifide , adj. t. de bat. Feuille —, blad
, eel; vat
okshoofd wijn. Percer
met vele ininijdingen, blad, verdeeld
n'est pas de jauge, daze
opfleken. Ce
met ongelijke hoeken.
ton, dit vat heeft met de flask' rnaat.
Multiflore , adj. t. tie bot. Pidoncule .--,
Muire, mure, f. r. de sal. zout water slit
(feel met vele bloemen.
Multiforme, adj. veelvormig, dat -alle geeene zoutbron , o.
Mulagis,
keurruiter bij de Turken.
daanten aanneelet.
Mnlar,
t. d'hist. nat. zie Souffieur.
Multilattlle, adj, t. de geom. veelziftlise. Une
Mutat , zie
figure — est un polygone , eene veelzijdig
Mulátre, m, et f. et adj. mulat, mulattin
figuur is een veelhoek.
yan eenen Neger en eene blanke, of om- Multilobe, aclj. zie Mu!tifide.
gekeerd , geboren.
Multiloculaire, adj. E. de hot.
Fruit —,
Nlulcionaire, tn. koeijenmelker.
vrucht met vele zaadvakjes.
t Mulcte, f. boete.
Mulciname, m. t. d'alg. greotheid, nit vele
Mulcter, v. a. t. de prat. eene firaf, boete ' deelen beflaande, veelledig. Lxtraire la
opleggen.
racine d'un —, nit eene veelnamige grootheld den wortel trekker:.
Mule , f. vronivenmuil ; pantoFel der manner; zonder ophaal. Balser la — du pape, Maltipare, adj. t. d'hist. nat. Un animal —,
de pantoffe.? van den pans kusfen; pl.
een dier, dat vele jongen to gelijk ter
Avoir des mules aux talons, kale- o_f winwereld brengt, gelijk de konijnen, mi.terhielen hebben; t. de marech. fpleten
zen enz.
aan de gewrichten borer: de kniefchief Multiparti, e, adj. t. de bat. in riernets
verdeeld.
der paarden; muilezelin; fig. fam. Ferrer la —, lets duurder aanrAekenen, dan Multiple, adj. t. d'arith. yeelvoudig; ook
men gekocht heeft; prov. Etre fantasque
s. in. getal ,,dat een antler getal meermacomtne une
len in zich bevat, vee/voud , o. Neuf est
eigenzinnig, hoefdig zijn.
— de trois, est un — de 'trois, negen is eels
.A. vieille
frein dare, wordt van eene
veelvoudig getal van drie , het getal negen
Dude vrouw gezcgd, die zich opfchikt.
Mulet, muildier, o. muilezel, en. Le
bevat het getal drie meermalen in zich;
—, qui provient d'un tie et d'une jutnent,
t. de mac. Poulie —, vereeniging van
brait, de van eenen ezel en eene merrie
verfebeidene katrollen.
gefprotene ezel balkt. Le , ne d'un cheval Multipliable, adj. dat zich laat vermenig.
et d'une Anesse, hennit, het van eene ezelite
vuldigen, vermenigvuldigbaar. Tout
en een paard geboren muildier (dit
nombre est — a l'infini, ieder getal leaf
noemt men gemeenlijk lardeau) grinnikt;
zich tot in het oneindige vermenigvute
fig. prov. Garder le Tang moeten wachdigen.
ten; bastaard, dier, gefproten van twee Multipliant, M. t. d'opt. glees, dat de voor•
verfchillende geflachfen, en dat fist
werpen vermenigvuldigt.
voortteelt. Ce serin est un dit Rife Multiplicande, m. t. d'arith. vermenigvuldigis een bastaard ; t. de bot. bastaardgetal, getal om to vermenigvuldigen, o.
plant, y r.; t. de mar. Portugeesch drip- Multiplicateur, m. t. d'prith. vermenigvuldi.
mast fehi.p, met, eendriehoekig zeil o.;
gend getal , getal , waarmede een ander
zekere vtsch, foort van harder.
getal vermenigvuldigd wordt, o.
Muletier,
Multiplication, f. vermenig yuldiging, mutmullezeldrifver.
t:pi:ea:le ; t. de bot. La generation et 1a
Mulette, f. t. de fauc. maag der roofvogels;
— des plances, de teling en de vermenige
t. de mar., Portugeesch ',lechers vaaryuldiging der planten ; t. d'arith. Le
tuig, o.; eerfle metag van een kalf; t.
d'histe nat. foort van Mel,.
produit de la—de quatre par clog est vingt,
c c c St
bet
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het beloop , product der vermertigvuldiging van vier met vilif is tveintig.
f. veeirufdigheid , menigvuldigheid. La — des noms rend l'etucte dc
l'histosre naturelle tres chilicile, de veelheid
der namen meia,':. t het :eel-en der natuurlijkegerchiedenis zeer m,ellelijk.
Multiplier, v. a. vermenigvuldigen, multipliceren. En multiphant les lois, on moiltiplie le; proces, door het vertnenigvuldigen der wetten , vermenigvuldigt men de
peoccsfen. itiluitipliez six par huit, vous
virez quarante huit, IntiltiPHCCer zee met
etch:, en gij krifgt acht en veertig; v.
vermeeret eren, vermenigvuldigd worden
door voortteling. Les lapins multiplient
prodigieusement, de konijuen warden zeer
vermeerderd, vermeet:deren zich fierk.
Dieu dit a Adam et a Eve: eroissez et multipliez, God zelde tot Adam en Eva:
weest vruchtbaav en vermenigvuldigt u.
t. de mar.
oud veelt
blultireme,
vaartuig, o.
Multitude, f. menigte, veelheid. Use —
innombrthle d'honsmcs, eene ontelbare metifgte menfchen. Une grande — de 'lyres,
eene groote tnenigte boeken; gemeen
T olk, geeneen, e. La — en est ignurante,
het ge-neen is er onkeondig van. C'est
l'opinion de la dat is de meening van
het gemeene voter.
e, adj. t. de bot. met velc dekfels.
z:e Momie.
Mutnire, f. Brunswijker bier,.o.
Turkrche aanMunasichite, munasiehis,
hanger., die de zielsverhuizing gelooft.
Mimeos, zie Alungos.
1\iuudie, zie Mondique.
Mango, no. Indinansch bitter, o. flangenwortel , m.
e, adj. fledelijk, provinciaal.
Le droit , het .flads of lands regt. Les
oiliciers municopaux, de fiedelijke of provincials atnbtenaren ; ,s. m. lid van het
gemeentebefluur, vain den road der getneente, o.
* blunicipaliser, v. a. tot eene municipaliteit makers, het municipaliteitsbefittur
in een land of in eene fiad invoeren.
Municipalite, f. tnunicipaliteit, gemeente-, fledelijk befit/ter, o. fields regering,
plants, waar
yr. raad der gemeente,
de municipaliteit vergadert; gemeente
en derzclver onetrek.
Municipe, m. Rameinfehe,vrifflad , yr.
Dlunifiecnce, f. ruime , vorstelijke weldadigheid.
v. a. verzorgen, voorzien. une
vine de provisions de bouche ou do vivies,
cone hall met montibehoeftets, met levensmiddelen voorzien. Se —, v. r. Se —
d'un bon inanteau contre le froid, zich met
octal; goeden manrel tegen de kende
voorzien. Se — d'argent pour un voyage,
zich met geld tor eene refs voorzien,;
fig. Se — de patience, de courage, zich
met geduld, men cooed io,apenen.
Munition `t. ord. pi. voorraad , m. proviand
yr. Cette place a des munitions de bouche
pour dix deze vesting heeft voor
tiers maanden proviand, levensbehoefte.
On manqulit de munitions de guerre, het
ontlerak aan krijgsvoorraad., oorlogsbe.
hoefte, krligstusg i adj. Pain de —, legerbrood.
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Munitionnaire , f. t. mil. legerbezorger, previandmeester.
Munychies, f. pl. t. d'ant. feesten ter sere
der godin Munychia, o.
Mnnychioii , t. d'ant. tiende m g and en
eerfle lentemaand bij de Athenienz,rs, Yr.
Muqueux, se, adj. t. d'anat. flijmerig. Des
glandes muqueuses, klieren ; t.
de chir. Un sue —, een flijilletig fap;
s. m. zie Mucilage.
Mur, no, — de brique, miter inn
bak- of 1 linkertileen. — de torchis, de
bauge, muur van plciiterklei, van leer.
Des mars' flanques de grosses tours, door
groote torens verdedigde muren. Ce
est epais de trois pieds, doze muur is dole
voet dik. Prendre l'alignement d'un moor,
de regte tigiing van eenen taunt- nemen.
Reprendre eenen muur uitbeteren.
Cela est scene dans le —, dat is in den
muter vastgemetakt. Donner la tete contie
le —, met het hoofd tegen den tetwur
pen. — mitoyen, middelmuur, gemeenfehappeliPe muter tusfehen twee mast
elkander liaande huizen. — ae separation , de
refend , fcheidmuur, binnenmuur. — de lace, voor- of buitenmuur van eon gebouw.
cloture, ringinunr,muur oil conic ruin,
orn eine plants enz. — de pigeon, de boie
vengevelmuter. — plants, muur op palen.
— en lair, muter, die van onderen hol
is, op eenen boog enz. gebouwd. — en
decharge, muter, die van onderen met
bogen gebouwd is, opdat er niet zoo vele
fleenen toe noodig zljn. orbe, blinde
muter, waarin geen venfier neck deur is.
crenele, cone muter met fehiergaten.
mitoyen d'un fourneau de fonderie,
brandmuur ; prov. ,On tireroit plutoc de
l'huile d'un que de l'argemit de lui, nten
zoude eerier olio nit eenen bakftee,n perfen, din geld van hens halen. Etre au
pied d'oni — sans echelle, in eenebegonnets
ondernetning niet verder kunnen komen,
omdat men niet met het noodige daartoe
voorzien is, fig. fans. Se Bonner de la
onmogelijke dingen
tete contre un
Zvi 11 en ondernemen. Mettre q. q. an pied
het naauw brengen.
(Pu —, iemand
Mar n,, e, adj. rijp; volwasfen; tijdig. Des
Ces pommel
rijpe
vruchten.
g fruits mars,
sic soist pas encore mitres, doze appelen
zift; nog niet Cet aposteme n'est
pas encore —, dit gezwel is nog niet
rijp; fig. Homme, jugemcnt, esprit —,
verfiandig man, rijp oordeel, vetfland.
Il se repentira de ses folios dans Page —2
in rijperen outfit-dem zal hij berouw
hebben over zijne dwaasheden. Cette
affaire est' mare, deze znak is riff), tot de
tritvoering gefchikt. Sa soeur est metre,
zifne'zuster is rijp, huwbaar. Elle etoit
mare pour Petermte, zij was rijp voor
de ecuwigheid. Apres mare deliberation ,
na rijp overleo. ; prov. Entre deux vertes
b twee onri.pe vruchteri
cue mare, onder
eene rijpe, onder twee flechte dingen een
good. II allegue plusieurs excuses, entre
deux vertes tine hij brengt verfeheidene verontfehuldigingen hi] , daarbij
eene goede.
Mirage, m. t. de jur. finds belasting, tot
onderhoud der murenlen anger e openlijks
gebouwen, yr.
f. muur, m. Les murailles (rune
ville, de moron senor fad. Un pan de —,
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fen yak van eenig n muur. Cette pouste,
deze muur dreigt in le /lot ten. Defenclre la —, den muur verdedigen, Stayer,
saper une eenen taunt- onderfchragen,
ondergraven , ondermijnen. Les ennemis
escaladerent la —, de vijanden befiegen
den muur. Arborer le drapeau blanc sur
la , de Witte vlag op den multi• planten; wand, grond in eene kolenmijn,
w.; prov. Les murailles ont des oreilles,
de muren hebben ooren, men lean in het
fpreken niet te voorzigtig zijn.
Murais, zie Morals.
Mural, e, adj. E. d'ant. Couronne morale,
muurkroon, welke de Romeinen dengenen
g'aven, die, bij het bellormen eener flail,
het eerst den incur beklemmen hadden;
t. d'astr. Arc —, muurboog t. de bot.
plantemurale , muurplant. muurzout.
t Murdrir, v. a. dooden.
Mare, f. moerbezie, yr. moerbei , m.
sauvage, de ronce, ou de renard, braambezie , braam ; t. de med. uitwas, gezwel tusfchen den oogbal en het odglid,
0.; prov. 11 ne faut pas aller aux mares
sans crochet, men meet niet zonder geweer op de jagt gaan , zich in geene
zaak inlaten, zonder met het nondige
we' voorzien te zijn. 11 fait comme le
renard des mares, hij veracht her, omdat
hij het niet kan hebben.
Mureau, m. r. de forg. zijden, yr. en bevenfle gedeelte van de pulp eens fmids
blaasbalgs, van einen ftneltoven.
Maremeat, adv. fig. rijpelijk, welbedachtelijk. Avant de faire cela, it font y ralechir ter men dit doet, moet men het
rijpelijk overleggen.
Murene , f. moeraal, foort van zeevisch zonder borstvinnen.
Dlurenophis, m. t. d'hist. nat. Jiang, die
naar eene moeraal gelijkt, yr.
Murer,, v. a. bemuren, met muren amgeven;
met tnuurwerk toemetfelen. line ville muree, eene bemuurde 'lad, une fendtre,
een venfier toemetfelen.
Murex, in. purperflak, vr.
Dlurhine, murrhipe, f. c. d'hist. nat. uit wijn
en kruiden gemaakte harks en verhittenate drank', yr.
Bluriacite ou muriate de chaux, f. t, de la
nouv. chim. fieenzout, o.
Muriate, m. t. de la nouv.chim. zuurzout, o.
Diuriatique, adj. t. de la nouv. chin). zoutzuur; t. de med. Acrimonie zure
fcherpigheid in het bleed.
Muriche, m. zekere boom.
Muricite, f. vetlieende purger flak.
Murie, f. water, dat veel rots- of berg.
zout bevat, o.
Marier,
moerbeiieboom. Les feuilles du
servent de nourriture aux versa soie , de
bladeren van den moerbexieboom dieiten
den zijdewormen tot voedrel.
Murio-sulfate cl'etain, m. t. de la nouv. chim.
zoutzuur zwavelzuur tin, 0.
Murique , e, adj. t. de bot. met weeke flekels.
Feuilles muriquees, weektlekelige bladeten.
Polarir, v. a. flip makes:, doen rijpen. Le
soleil marit les fruits, de zon tnaakt de
yruchten rijp;. fig. Cela lui a fort mari
l'esprit, dat heeft zijn verfland zeer rijp
getnaakt ; v. n. rijpen, rijp warden.
Les nefles marissent sur /a paille , de mispels warden op. het /iron rijp. Le bled
commence 4 —, het korcn 7 de tarwe be-
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girt rijp te worden. Ces poires ont
avant les autres , doze pet-en zijn voor de
anderen rijp geworder.; fig. Il faut lais.
ser
certe affaire, men moet deze zaak
laten rijp warden. Ce garcon ne marira
jamais, deze jongen zal nooit
,
warden. Cet aposteme commence a —,
ze zweer begins te rijpen; pro . . Avec
le temps et la paille les nefles marissent,
alles wil zijnen tijd hebben.
p.
Murmurateur,
misnoegde, morder.
.adj. punit le peuple les Israelites
murmurateui s, God flrafte het morrends
y olk, de misnoegde Israeliten.
Murmure, gemor, gemurniel , gebrom,
o; misnoegen, o.; geruisch, o. Quel —
est-ce, qua j'entends? was boor ik veer
een gemurntel?- Tons ces murmures la a..
boutiront a qch. de fAcheux, al dit gemor,
gemompel zal op iets flechts uitloopen.
Cet imp& excita un grand — parmi le peuple, deze belasting vetwekte een groat
gamer onder het volk. Il a apaise le — des
troupes, qui demandoient lour pale, hif
Hilda het misnoegen der troepen , die
hunne foldij verlangden. Le — de la
rner, des °tides, het geruisch der zee,
der golven. 'Le — des zephyrs, het zachte
geruisch der wostewinden.
Murmurer, v. n. morren , prentelen, mom,
pelen, brommen ; murmelcn, ruifchen.
On munntre fort de ces lois, men more,
preutelt zeer over deze wetter:. — entre
ses dents, tusfchen de 'tanden, binnens.
mends mompel4n. Que murmure-t-il was
mompelt, preutelt hij? On commence
en —, dans trois jours on en parlera tout
haut, men begint daarvan te mompelen,
binnen drie dagen zal men er overlaid
van fpreken. Un ruisseau, qui murmure
dans le bocage, eene beek, die in het
Bosch ruischt. Le vent murmure dans le;
feuillages, de wind ruischt in de bladeren , in het loaf der boomet.z.
Murrhin , zie Myrrhin.
Murrhine, zie IVIurhine,
Murrhins, adj. in. pl. van kostbare Jleenett,,
Murrin
aside vaas van een onbekend
'
maakrel,
compoli:ie , yr.
Murtille , zie Myrtille.
Murucuca, m. t. de bot. plant in NiettivSpanje , die veal gelijkt naar de pas/le•
bloem , yr.
Murucuge, rn. boom in, Brazi lie , foore vale
wasboom.
Musa, f. zie Bananier.
vertraging, yr.
t Blusage,
Musagete, in. t. de myth. toenaam van dipdj.
lo en van Herkules, gebicder, bcfchermer,, geleider der muren.
musaraigne, f.
volante, foort
van vledermuis.
Musard, e, adj. et s. mai , traag ; gaper,
leute r aar, d agdief; die overal den mend bij
heeft; die zith met beuzelingen ophoudt.
Musardie, f. kleinigheid, beuzeling.
Muse,
muskusdier, o. Le — de la Chi.
ne, de Mosco‘ie, het Sinefche ,
mu.,kusdier ; muskus. Cela sent le
—, dat riekt naar muskus. Couleur ;le
donkey bruin.
Muscade , f. muskaztt , muskaatnoot; adj.
Rose —, rods, die gelijk musks, riiekt.,
Muscadelle, f. tnuskadelpeer.
Muscadet,
muskadeldruif , vr.; wiju,
die tenon geur Jan muskaatriin heeft.
CCc3
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IVIuscadier, tn. muskaatboom.
muskus- of amberkoekit, o.;
Muscadin,
fig. pronker.
Muscardin, m. foort van bergrot, yr.
Muscardine , f. foort van ziekte der zijdewormen, lvanneer zij hard , rood en al:
berchimmeld worden.
Muscari , m. t. de bot. muskaathiacint.
muskaatMuscat, muscade, adj. Du vin
wijn. La noix muscade, de muskaatnoot
Muscat, In muskadeldrutf, (raisin de Froutignan , de Toulon) yr.; muskaativijn.
Nuscavade, zie Moscotsade.
Muscellin , e, adj. vol muskus; zeer zeta.
Muscerda , m. t, de med. zeker koekfe, em
den reek in den mend te benemen, o.
Muscicape, m. (gobe-mouche) vliegenvan.
ger (zekere vPgel).
IVIuscipula, f. zie Attrape-mouche.
Muscle, in. (pier, muis, vr. Les muscles
du bras, de rpieren van den arm.
Muscle, e, adj. t. d'anat. gefpierd.
TYluscosite , f. fluweelachtige huid in de
maag der hetkaauwende diefen.
Dlusculaire, adj. tot de fpieren behoorende.
Muscule, m. t. de guer. ant. filzermdak, o.
foort van fchanskorf der oudon, m . ; p1..
fchenkelbloedaears, yr.
Alusculeux, se, adj. fpierachtig, vol fpieren.
Muscu l ite, mytalite, mytiloide, f. verfleende
mosfel.
baldMusculocutana, adj. t. d'anat. Nerf
fp ierzenuw.
Muse, f. t. de myth. zanggodin. Les neuf
muses, de negen muzen , zanggodinnen.
Clio etoit la — de l'histoire, Clio was de
zanggodin der gefchiedenis; fig. dichtkunst. Sa — est bien refroidie, zijne
dichtkunst is verfiaauwd, heeft afgeno111811 ; t. de van. La du cerf, het begin
van den bronstijd der herten, die vijf of
zes dagen duart ; pl. fig. framje of fchoene wetenfchappen (lee belles lettres).
feSuseau, mail, Inuit, vr. fmoel , m.
Le — d'un chien, d'nn reward, d'un saumon, de fnuit van eenen bond; vos,
241n; ; pop. On lei a donna sur son —,
mien beef: hem op zijnen fmoel geflagen,
hem beflraft. C'est un joli het is een
lief fmoeltje, beleje. Casse —, flag in
whet aangezigt, oek een masker; t. de
item — de clef, g'edeelte van den fleutelbaard, waarin de tanden van een floe
gaan; t. de mar. fault van eerie groote
fchuit, vr. touw, waaraan woe fchuit
elan den oever ligt; pop. A regorge —, tot
den hale vet, tot walgens toe ; pl. leuningen van het koorgefloelte eener kerk,
yr. — long, zekere visch van hot geflack: der Surinaamfche aal.
Musde, f. mufeum, o. verzamelplaats van
kostbaarheden en zeldzaamheden, yr.;
?Mats tot het beoefenen van kunsten en
wetenfchappen, yr.; leden van een gezelfchap geleerden, kunstenaars to.
Musees, mus4ides, f. pl. t. d'atic. feesten der
Grieken, ter eere van do wizen, o.
I'duseler, zie Emmuseler.
Museliere , f. muilband, muilkorf, m. Mettre une — a un chien, eenen hond eenen
muilband aandoen, om niet te kunnen
bijten; t. de sell. zie Muserolle.
Moser, V. n. Aid; met beuzelingen ophouden, lessteren; t. de von. beginnen te
bronsten (van herten fprekende); prov.
Qui refuse, muse, 04 tel refuse, qui apres
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must. , vie cone goede geleifenheid Mae
vaorbij heeft er naderhand berouw
over, doe aangeboden dienst ver rtnaadt e
begeert denzelven, ads het te laat is.
Viuserolle, 1. neusriem van een paard, m.
Musette, f. doedelzak,
zakpifp , vr.
J(' usr de la —, op den doelelzak fpelen;
flukje, liedje op den doedelzak , o. Chan.
ter une , een deedelzakliedje zinger;
luchtblaas tuslcheu de papiervellen (bulle
d'air); t. mil. foort van ranfel , knapzak,
Muse:um, museon, zie Musee.
Musical, e, adj. muzifkaal, toonknnstig.
11 a i'oreille tree musicale, hij heeft een
zeer muzijkaal gehoor. Les signes muse,
ca.ux, de toonkunstige teekens.
Musicalement, adv. volgens, naar tie regels
der toankunst.
ne, f. toonkunstenaar, muzije
Musicien,
kezet ; toonkunstenares.
Music°, m. fpeelhuis, o.
Musicornanie , f. zie IVIusomanie.
Musimon, m. zie
Musique, f. muzijk , toonkunst. C'est on
maitre de —, het is een muzijkmeester.
II enseigne, it montre bien la —, hij leers,
geeft goad onderwijs in de muzijk ; kunst
van woorden enz. in muzijk te zetten.
Composer en —, in muzijk zetten. M,tcre
des vers en —, verzen in ihuzijk zetten,
Notes de —, muzijknoten. Livre de —,
yocale ou de voix, mumuzijkboek.
instrumentale ou d'inzijk met gezang.
struments , muzijk zonder gezang.
toonkunst
, muzijk met vier
quatre patties,
flemmen; foort van purperflak ; gezel,
fc/tap muzijkanten, a.; prov.
enragee,
de chats et de chiens, muzijk, ono dol
to warden, ijsfelijk gekijf: Pays de —,
angel/1k land. Cela est regle comme
papier de —, dat is zeer net.
Musiquer, v. 0. muzijk maken.
Musomanie, f. t. de med. onzinnige begeerm
to tot muzijk.
Musophage, m. t. d'hist. nat. muizenvreter
(zekere vogel).
Musorites, m. pl. t. d'hist. anc. vereerders
van rotten en muizen rbij de fodeu).
Musquer, w. a. met muskus welriekend ma.
ken, eenen muskusreuk aan jets germ;
fig. fam. Paroles musquees, vleijende,
T erpligtende , zoete woorden.. Des fan,
taisies musquaes, wontierlijke invallen,
inbeeldingen, zotte kuren. Donner une
chose toute musquL,.e, jets op eene ho:felijke manier geven, zonder dat het den
ontvanger jets kost. please musquae,
late mis, die gemeenlij k dear de yournaarnflen bizacht wordt.
Musquier,
arbeider, rlie batist , learnerdock maakt.'
Musse, f. t. de Chas. fchuilhoek in gene
hegge enz., voor ienen harps, eel" konijrz
enz.; fans. A — pot, in bet geheim.
t se Musser, v. pr. zich verfchni len , verfleken,
Mussitation, f, t. de med. zacht morren,
preutelen in zekere ziekten.
Mussole , m. t. Olin. nat. zekere fchulp,
(arche de Nod) yr.
Musolepsie, f. zie Metromarkie.
Mussette, zie Cligne.
Mustêle , mustelle, f. foort van keelvioch,
van kaboliaauw, tot het gellachtdergades.
behoorende. —fosfile, madder-, meerflang.
Musalman , m. illahomedaan, muzelman.
La religion musulmane, de ellahomedaanMu-
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Musialmanismeonallahomerlaaniche godsdienst
fche godsdienst.
Alusurgie, f. t. de mus. kunst van overeenflemmende en valfche toonen, Ivelluidendheid
en wanklank 5 wel te weten aan te brengen.
Musurgue, f. dichteres.
Mutabilite, f. veranderlijkheid. La — des
choses du monde, de veranderlijkheid
der wereldfche dingen.
Mutacisme, en. moeijelijkheid van de lipletters (b,
p) nit te fpreken, yr.
Mutande, f. onderbroek der kapucijners,
bedelmonniken.
Mutation, f. verandering. Les frequentes
mutations, qui arrivent dans l'air, causent
des maladies, de menigvuldige verande.
ringen, die in de lucht ontfitzan, vcroorzaken ziekten. Les grandes mutations
des eta,ts sont souvent causese par, de groote flaatsveranderingen warden dikwijls
veroorzaakt door; t. de jur. verandering,
verwisfeling van ten leen, door den dood
van den heer of leenman; t. d'hist,•Itom.
,visfelplaats der paarden voor reizenden
in den dienst van den flaat ; t. de mus.
zie Muance.
Muter, v. a. den wijn zwavelen.
f. verminking ; afzetting. La
castration est une espece de —, de ontmanning is eene foort van verminking. La —
d'un ouvrage , de verminking van een work.
rvlutiler, v. a. verminken ; lubben, ontman•
lien. q. q. d'un bras, iemand door het
afzetten van eenen arm verminken. Un
soldat muffle, een verminkte foldaat. Un'
esciave
een gelubde, ontmande
a! Utie pensee mutilee, eene gefchondene, ve)minkte gedachte. Une periode
mutilee, eon volzin, uaaraan lets ontbreekt
f. zeker hang infekt, met vier
vliezige vlerken van ongelijke grootte, o.
Mutime , m. t. de myth. god des flilzwijgens.
Mutin, e, adj. fliffizoofdig, wederfpannig,
hardnekkil; oproerig. 11 est Bien hij
is zeer fliffhoofdig , eigenzinnig. Ce
peuple est Leger et —, dit yolk is ligtzinnig en oproerig; s. oproermaker,
muiter. Les mutins se rendirent maftres,
de oproermakers werden 'wester.
se 1VIutiner, v. r. oproerig wortlen, zijn,
aan het muiten flaan enz. Le peuple se
routine, het y olk is, wordt oproerig. Les
troupes se mutinerent, de troepen ileagen
aan het muiten, flonden op, werden on.
handelbaar; S. poet. fig. Les hots, les
vents mutines, de onfluimige gol yen, winden.
Mutinerie, f. muitertif , y r. oproer o. Apaiser`la —, de muiterij flillen ; wederfpannigheid , eigenzinnigheid. I1 faut
punir les enfants de leur —, men moot de
kinderen wegens , voor, hunne wederfpannigheid flraffere.
Mutique, adj. t. de bot. zonder vezeltjes,
baarden, weerloos.
Mutir, t. de fauc. zie gmeutir.
IVIutione, f. toefiand van iemand, die flom
is, m. flomheid, y r. La — de naissance
est ordinairement incurable, de aangeborene flomheid is gemeenlijk ongenees, baar.
Mutitation, f. t. d'hist. Rom. gewoonte van
iemand, met wien men bij cones; ande.
ren gegeten haeft, bij zich ten elan to
vragen.
3SIatite, f. zie 1\Iutisme.
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Muron
t. d'hist. nat. zekere vogel ire
Brazilie.
i\lutuel, le, adj. onderling , wederzijdsch,
wederkeerig. Its s'aiment d'une affection
mutuelle, zij beminnen elkander met eee
ne wederkeer!ge genegenheid. L'amour —
entre le marl et la femme, de onderlinge
liefde tusfchen man en vrouw. Ces deux
amis se sont rendu des services mutuLls,
deze twee vrienden hebben elkander we•
derzijdfche diensten bewezen.
Mutuellement, adv. over en weer, onderling ,
wederkeerig. Its se haIssent
zij baton
elkander over en weer, wederkeerig.
Mutule , f. t. d'arch. foort van vierkante
zuil, naar de Dorifche ords ttitgefne.
den; kraagfleen, on.
Muzerins muservins, in. pl. Turken, die
het beflaan van God loochenen.
Myagrnm ,
zekere olieplant (camelinc).
Mycetologie, f. t. d'hist. nat. leer der pad.
defloelen.
Mycetophages, m. pl. t. d'hist. nat. paddefloelenvreters (zekere infekten).
zekere vogel in Brazilie,
Mycterie,
foort van reiger, m.
Mycterisme, m. beleedigende en aanhoudende befpotting , yr.
Mydas, midas, ou la franche,
t. d'hist.nat,
efchildpad, vr. de groene reuzenfchildzead.
pad
mydese, f. t. de chir. verettering.
Mydryase, mydriase, f. t. de chir. oogziekte',
buitengewone uitzetting van den- oogappel.
Mye, f. t. d'hist. nat. de gaper, zekere
fchelp, die men als oesters eat.
Mygales, f. p1. t. d'hist. cat. zekere infekten zonder 'vleugels, gelijkende naar
fpinnen ,.0.
Mygindes, f. pl. t. de bot. myginden, zeke.
re planten.
Myiologie, f. verhandeling over de vliegen,
vliegenleer.
Mylabre, m. t. d'hist. nat. infekt, geligende
naar eene Spaanfche vlieg , o.
Myloglosse, myloglosthm, m. t. d'anat. tong[pier, yr.
Mylohyoldien, ne, adj. t. d'anat. tot de bak.
tanden en het tongbeen behoorende.
Mylopharyngien, ne, adj. tot de baktanden
en de bovenfie opening van de keel be.
hoorende.
Myocephale, rn. druifkezwel op het hoarse..
achtige vlies van het oog, o.
Myocolite , f. ontfieking , (mart aan de
fpieren van het onderlijf.
Myodynie, f. t. de med. rhumatieke pifts
aplleier,ent". t. ' d'anat. befchrijving der
M\d
yoergrfPi
fpieren.
Myologie, f. verhandeling over de fpieren.
Myomancie, f. svaarzeggerif nit de rotten
en muizen.
Myonimes, f. pl. t. de bot. rottenhout, o.
?Mope , adj. et s. in. et f. kortzigtig , bij,
ziende. Elle, it est —, zij, hij is bij..
ziende. Avoir la vile
bijziende zijn,
een kortzigtig gezigt hebben; s. Whist.
pl. foort van kevers met twee
nat.
gels.
ie,
f kortzigtigheid, zwakheld van
Myopic,
volepuf.
gezigt.
t.iel
z.
de arnYtods
pie.aanhoudinde zamene
trekking van den oogappei.
C c 4
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Myrtees , myrtheo.s, trtyrtoldes, f. pl. t. de
MyosotTs , zie Cremillet.
bot. mirtegeilacht, o.
I'Vlyosure, 1. ze','ere flant, rettelaart.
Myrtitorme, adj. mirtenvormig.
Myosvtie, f. t. de med. zie Rhuma.tisme,
Myotil Le, f. t, de meJ. beweging der fpic- Myrtille, mirtille, f. mirtenbee:ie.
Myrtillite, m. myrtilithe , f. fleen , die af•
rem.
beeldrcls met mirtebladeren heeft,
Mvotoniie, f. t . d',uat. vrrhandeling over
Myrthocheilides, f. pl. t. d'anat. vleezigs
de ontleding der tpierett.
warden der vrouwelijke rchaamte,
, Mere, f. t. d'hist. nat. zekere visch van
Myrtoides, f. pl. geflacht der mirten, o.
het geflaehe der moer- of zlealen, m.
tien
duizendMyrus,
m, tnannetje van eenen zeeaal,
Myria, prep. num. Grecq.
urene) o.
maal.
Igyriade, f. t. d'ant. tnyriade, getal van Mvsogine, adj. vrouwenhatend; s. tn. die
de vrouwsn haat, of dezelve ontvlugt.
tienduizenden,
Mysogynie , f. vrouwenhaat, m.
gewigt van tien
• Myriagramme ,
Mystagogie , f. bij de Grieken, uitleggini
zenmmes,
o.
d g ra
• Myrialitre, m. meat van tien duizend der verborgenheden van den godsdienst.
Mystagogue, m. bij de Grieken, tlitlegger
litres, yr.
• Myriametre, m. ?twat van den duizend der verborgenheden van den godsdienst.
Myste, m. ingewijde priester tot de kleine
metres, vr.
verborgenheden van Ceres; zekere visas
• Myriare, m. meat van tien duizend ain de Indifthe zee, van het geflacht , eier
res,vr.
liekelvisfchen,
• Myriastere, m. maat van lien duizend
Mystere, in. gebeim, o. gehei menis, verflexes, vr.
borgenheid, y r. Les mysteres de Ceres,
. t. de bot. zie Piment.
Myrica,, tn
de geheimen van de godin Ceres, feat,
duizendna.
Myrionime , adj. t. d'hist. anc.
dat bij ,de Rotneinen des nachts gevierd
trig. Isis, Osiris —, de duizendnamige
were'. Etre initia aux mysteres, in de
Orris,
geheitzen, verborgenheden van eenen
m„ t. de bot. zekers plant
gadsdienst ingewijd , toegelaten zijn.
duizendblad, o.
Le — de la trinite, de verborgenheid der
Myriothêeue, f. t. de bot. varenkruid met
qu'on ne
drieeenigheid;' fig. C'est un
entelbare klokhuisfes , o.
sauroit
developper, het is een geheim,
Myrmecie, f. carat in de hand, onder de
dat
men
niet
kan
verklaren.
du
Mcttre
voeten.
d'une chose, een ge— dans qch., faire
Myrmicite , f. t. d'hist. nat. /leen gelijk
ene
zaak
maken,
lets
zorgvulg
helm van
eene mist,, m.
ee
dig geheirn houden. C'est tut homme, qui
Myrmecium, m. t. de mid. zie Demangeaifait
-- des moindres closes, het is een
son.
mensal, die nit de geringlie zaken een
MyrinecolOon, myrineleon , zie
geheim
maakt; prov. 11 est tout cousu de
Nlyrmecoplag e , zie Fourmilier.
petits mysteres, hij is vol geheimenisren;
Myrmidon, zie Mirmidon.
onllandigheid, zwarigheid, yr. PourNlyrrnillon, m. t. d'ant. zie Gladiateur.
quoi faire tant cle —, pour nous dire , ee
Myrobolan, m. zekere Indiaanfche vrucht,
que
tout le monde snit? waarom"niaakt gil
foort vanikel
e, vr.
zoo vele zwarigheden, om'ons datgecn
Indiaanfc. he boom, die
Myrobolanier,
zeggen, wat een seder iveet? 11 h'y a
,altijd green is, en eene foort,van eikeis
pas grand —, er fieekt net veel achtcr,
draagt,
fam.
het is gein hekjenwerk , het is nict
wiens
1V1yrodendrum, tn. t. de bot.
moegelijk.
bout naar tnirrehout gelijkt.,..
Myron, m. t. d'hist. eccl. balrent , waarvan Mysterieusement, , 'adv. gebeimzinniglijk,
geheimzinnig, in het geheim, `op eene
de oosterfehe Christenens tack beeifenen
verborgene wijze. C'est un homtne,
bij den doop en andire • godaienstige
se conduit —, het is een man, die zich
ruik
geben.
,
geheitnzinnig gedraagt. 11 en a parle
Myrosme, Z. plant van het rotting., riet•
gehij
heeft er geheimzinniglijk.
geflacht, balfetnriet , a.
fproken. Les prophêtes out parle —, de
Myroxilion, m. t. d'hist. nat. .elneerikaanfche
profeten hebben op eene verborgene wijze
boom, wiens hour eenen aangenamen
ge/P rOke n.
reuk heeft.
adj. gehcitnzinnig, geheimMysterieux,
Myrrhe, f.
vol , bedekt , verborgen. Les paroles mystnirrewijn,
wijn
met
Myrrhe, adj. Vin
tirieuscs de Pecriture saline, de geheimzinmirre vermengd.
nige woorden der heilige
Cela
Myrrhin, adj. t. d'hist. anc. Vases myrrhins,
dit meet
doic s'entendre dans un sens
reukvaten, bekend to Rome na de cederin eenen verborgenen, bedekten zits vet-.
Iaag ,van Mithridates door Pompejus,
flaan warden. 11 lui dit d'un ton —, hij
gemesakt
waren van lava.
ge
die
zeide
hem op eenen bedekten loon,
Nlyrrhimte, myrrhites, m. mirtefleen.
Mysticite , f. verborgene god yrucht, diet,
Pilyrrhis , f. [sort van riekende leervel.
zinnige neivorfehing der geestelilke za.
Myrrhospermu m , tn. mirtenzaad, tn.; riek en.
trend zaad , o. • boom in Peru, kina.
fopper, die vet eat ieMystificateur,
Afrikaanrche
plant,
Wier
blaMyrsine , f.
wand veer den gek to houden.
deren naar die der mirre gelijken,
Nlyrte, myrthe, m. mirte, trirtenboom. .De Mystification, f, foPperif yr. voor den gek
houden, o.
Thuile de —, mirteolie. Le — est le symbole de l'atnour, de mirte is het zinne- Mystifier, v. a, foppen, voor den gek hen.
den. Il a ête mystifie sans s'en donter,
beeld der lierde; t. poet. 11 etoit convert
hij is gefopt medegenomen geworden ,
nl yrtes et de lauriers, hij was met mirzonder
het te merken.
ten en laurieren bedekt.
My.
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Mystique, adj. t. did. verborgen ; verbloemd.
Le seas — de la bible, de mistieke 9 verbloemde zin des bijbels. 11 ne faut pas
entendre ce passage a la lettre, cela est —,
inen meet dit niet near den letter ver!lean , het is verblocmd; s. m. die alleen
eene verborgene of geestelijke beduidenis
in de hei lige fchrift zoekt , een mistieker.
l'ilystiquement, adv. op eene verborgene ,
verbloemde wijze, volgens den verborgenen zin. Ce passage dolt s'expliquer —,
deze fpreuk moet op eene verbloemde
wijze vprklaard worden.
Dlystiquerie, r. verbloemde, verborgene godgeleerdheid.
Mystre , m. oude Griekfche vocktmaat, yr.
IViythe, fabelachtig , opgefierd verhaal
nit de heldeneeuwen, o. pl. heldenfabe•
len, verdichtfelen.
Mythologie, f. godenleer, fabelkunde, ver.
dichtfelkunde. 11 salt Bien la —, hij verfleet de fabelkunde, de mythologie good.
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Un livre de —, een hook over de godenleer.
Mythologique, adj. fabelkundig, tot de go..
den leer behoorende.
Mythlogiser, v. n. de mythologie , fabelleer
verklaren, uitleggen.
Mythologiste, mythologue, mythologien, m.
fabelkundige, uitlegger der fabel- of
godenleer.
Mytile, mytule, in. de mos- of zijdemosfel.
Mytileire, mitilene, foort van, braakvogel , knee.
Mytulite, mytilite, f. t. d'hist. nat. verfleende mosfel.
Myerc , myurus, adj. m. t. _de med. Pottle
— , afnemende pols, pols, die allengskens afneetnt.
Myva, rnyve, 1. t. de pharm. ingemaakte
kwee ; gelei van vruchten.
Myxine , m. flijmaal. Le — s'insinue dans le
corps des poissons, et les dOvore, de flijm*
eel kruipt in het ligch gam der visfehon,
en vcrflindt dezelve.

N.

n, de veertiende letter van het alphabet, yr.; C. de mar. beteekent N. nord,
noorden. N.E. nord.est, neord-oost, enz.
Nacu nagi, foort van zeer zeldzarne
laurier,, die op japan voor eenen boom
van een good voorteeken gehouden wordt.
Nabab , m. indifche vorst, gouverneur,
Wien het bewind is toevertrouwd door
den orgol, over eene find of een groot
difirokt; naam , dien de Engelfchen goven aan dezulken van hunne landslieden,
die zich in ladle rerrijkt hebben, rijk
Engelschman nit &die,
Vababie f. waardigheid , y r. regisgebied
,' a.
van recess
abis, in. t. d'hist. nat. teeflacht van infekten met halve vleugOielehOls , a.
fnearf)eeltetig
t.
Noble, nebel,
der onde'yoden, foori- van pfalterium, o.
godheid 'der
myth.
c
u
e
Nabo, Nebo, m. t.
abylon'iers, die de- eerfie wets-na Bel.
to , f. fam. iron. elwergje , manr abet,
netje 9-dreumesje,- , o, Un 'petit —, une
petite nabotte , een kicin droumesje.
It Nacaires, f. s pl. zie Timbale.
Nacarat, m. et adj. holder food, o, Cette
etoffe est d'un beau —; (lege fief is van
'
eene fielder roode kleur.
Nacelle, f. fchuitje, boofje, klein roeivaartvigje, 0. — de ptcheur, visfchers
fihuitje; r, d'anat. grootfle ,holte van het
rtitwendige coo ; t. d'hist. nat. zie Oscabrion.
?Cache i . f. gedeelte van het vet tusfchen den
poot en den flaart.
Nacibes, f. pl. t. de bot. zekere planten.
Nacre, f. paarlerneer, perlesnoer. Les perles sont renfermees dans la —, de paarlen
zijn in paarlemoer ingefloten; fchelp,
die de paarlen bevat. Coquille de —, par elfchclp. Un manche de couteau garni de
een paarlemoeren hecht vcn een mes.
Un ouvrage marquete de —, eon met pearlemoer ingelegd work.
Nacre, m. parelvogel , m. dagkapel, yr.
racre, e, adj. t. nat. gelijk paarlemoer, Hultre li ecaille nacrée, oeeter met
tens paarlemoeren fchelp.

Nactieux, se, adj. zie Degoutant.
Nadde, f. zeer zeldzame visch van het hare
pergefiacht.
Nader, in. dicier van den grooten ssoogel ,
die.het befluur heeft over de gelubdess
van ,het paleis.
Nadir, m. t. d'astr. voetpunt, dat lijnregt
tegett over ons hoofdpunt feat.
Naffe, f. Eau de —, reukwater, throe's..
of oranjewater.
Nafre , f. fcbram; likteeken, 0.
Nagas, m. zekere gomgevende plant, yr.
Nage , natation , f, zwemmen, ,o. A la --,
adv. zweni-minde, met zwemmen. Se sauver a la.—, zich met zwemmen redden.
Se jeter a la —, in,het water fpringen,
cm to zwemmen, Etre en —, in voile
zweet, doornat van het zweet zijn. Vous
avez trop couru, vous ttes tout en , gij
hebt to fork geloopen, gij zisit geh,eel
net van zweet ; t. de mar. Bauc de —,
roeidoft in eene floep of barkas., , La —
d'une chaloupc ,, het dolboord en fcheetjes
van eene floep of barkas. Le canot est
bon de ,, defloep roeitgoed; flerke balkets
onder eon, hautvlot, VI.; prow. Il est a —
heeft het in overvloa.pataud,
Nageany, e,'.adj. t. de/bot. op het . wafer lfg•
gond, zwemmend. Des feuilles weaptes,
op het wafer liggende blederen. Curette:— e,
,wolkaarde, prier tendon beigen, wijken.
Nagee, f. ruitnte, die men heeft deorgeie
zwommen.
zwemplaats , Vr.
Nageoir,
Nageoire, f. vin van eenen Tisch. Les nage9ires du poisson le dirigentAms la natation,
dans la nage, de vinnen van den vise!,
befiuren hem in het zwemmen; zwemgordel,m. blazon, vr. biesbosfen,die onder de
Armen gedaan worden, om zwemmen to
leeren, 0.; houten bordfe, plankje, dat
men op melk, water enz, legs, orn.hetw
zelve under bet dragon niet to florten,
o.; t. de pap. bak, kist war de ktiip.
Nager, v. n. zwemmen. Il nage comme en
poisson, hi/ zwemt als een visch. — entre deux eaux, ender water zwemmen ;
Ccc5
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fig. islet weten, ivaartee men zal belluia J
ten, dobberen. — en grande eau, alit;
volop hebben. — clans les plaisirs, dans
ropulence, dans la volupte , zich in vet.waken, in overvloed , in weelde baden ;
haven drijven. L'huile, le bois nage sur
reau, de olio, het hout drijft op het
'water; t. de mar. roeijen. de toutes
les rames, de tome force, alle roeiriemen
to hulp nemen, met alle krachten roeifen. — ra bord, aan boord roeijen. —
sec, met de roeiriemen grond raken. — sec, met hangende bladen roei•
jets, zoodat men de riemen bij her einde
van den flag niet dempt, maar de bladen
ever het water laat flieren, om niet re
fpatten. — de long, over lang, met lange.
H agen rose/en. plat, de riemen fnifden bij elken flag. — debbut, flaande
roeijen, wrikken. debout au vent et a
la lame, tegenden wind en de zee oproeilen. — sur (le) fer, het (chip, dat door
/form op de Rust is geworpen, voor an-,
ker laten dr:liven. Nage, qui est pare!
roei, die klaar is ! Nage stribOrd, et
serre babord ! roei aan fluurboord (regter
=Ude van het fchip), en Jirijk aan bak.
partout, gelijk ophaleti, aan
boord!
beide zijden roeijen.
riagedr, in. se, f. zwemmer, zwernfler. On
a vu des nageurs traverser cette rivikre entre
Aieux emu , men heeft zwemmers deze
rivier onder water zien overzwemmen;
roeijer, roeifler. Nous avions six,nageurs,
hadden zes roeijers.
Nagor, m. foort van wilds geit (gazelle)
van Senegal, vr.
Naguire, nigueres, adv. t. poet. onlang:,
niet Lang geleden , kortelings. Cette ville
— Si florissante , deze onlangs zoo bloeifends find.
Vaiade, f. flroom• , waternitnf, godin der
rivieren en bronnen, najaele. Les naiades etoient des divinitis champ4tres , de
firoomgodinnen waren veldgodheden • t.
de bot. — marine, plant, die in verfchei'
dent zeein en rivieren groeit ; worm
met een verlengd ligchaam ., die nit gewoonte onder de garde of In de wateren
Left, en ook daar geboren words.
Nalf, ye, adj. natuurlijk, ongeleansteld,
ongemaalit ; ongedwongen; gul , openhartig; onnoozel, eenvoudig. Une beaute
naive, ‘ eense natuurlijke fchoenheid. Une
expression naïve, eene ongekunstelde,uitdrukking. Il a des manikres4iaives-et agreables, hij beef; ongedwongene en aangetitttne‘ tnanieren. Faire une relation naïve
de qch. een 4penhartig, onopgefmukt
,ste'rhaal van lets doen. 11 y a qch. de —
dans tout ce qu'il dit, er is lets gals , eigenaardigs in alles, wat hij zegt. C'est
une reponse naive, dat is een openhartig
antwoord. C'est l'homme du monde le plus
hij is het openhartigfie, oak onnoozelfie mensch van tie wereld ; s. m. Le
diffire eu nature!, het naive is van het
natuurliike onderfcheiden.
;lain, tn. e, f. dwerg, dwergin. Vous t!tes
tres petit , vous paroissez un . — aupres de
lui, gib zift zeer klein, Art.: fchiint een
dwerg bij hem ; adj. t. de bot. Un arbre
-_, een dwergboom, lage flan. Cette
plante reste name dans un terrain sec , doze
plant blijft klein,. laag in eenen dorren
greed. Des pois naius , des feves nain:s,
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kruipertjes, kruiper-wten, -booties:. Oeuf
windel ; t. de com. Nains Londeins ,
flfn Engelsch doek van Spaanfche wol,
dat naar de Levant gezonden words, o.
NaIpe, m. Turkfche dorpregter.
Nairangie, f. ivaarzeggerij uit de zon en
de maan bij de Arabieren.
Nalre, naire, m. adelijke Indiaan in Malabar.
Naisage, naiser, a le Rouissage, Rouir.
Naissance, f. geboorte ; afkomst ; gellacht ,
a. La — d'un prince, de geboorte van
eenen vorst. Depuis la — de Jesus Christ,
_ jusqu'a present , van de geboorte van ye,
zus Christus rot nu toe. Le ;our
de geboortedag. Son Ore etoit absent h.
sa , zijn vader was bij zijne geboorte
afwezig. Nous celebrons aujourd'hui
jour , l'anniversaire de sa wij vieres
heden zijnen geboortedag. Rediger un
mete de —, eenen geboortefehifn opfiellen.
Etre de basse —, van lags afkotzst zijn.
C'est un homme sans —, het is een gemeen
man. Cette fille a de la , dit meisje
is van hooge afkomst, van ten adelijk,
geflacht; fig. oorfprong, tn. begin, o. opkomst, vr. Les lois out pris — de l'injustice des hommes, de wetten zijn haven
.00rfprong verfchuldigd aan de onregtvaardigheid der menfchen. C'est de lit,
que lee troubles prirent daaruit ont'louden de enrusten, , dat was de oor.
(prong der onrusten. Etouffer une querelle
eenen twist in zijn begin
dans sa
fmoren. La — du monde, het begin der
wereld. Ce defaut lui vic:nt de , dit ge.
brek beefs hij mede ter 7rereld gebragt.
La — du jour, het aanbrcken 4an den
dag ; t. d'arch. La d'un poutre, d'une
voate, het begin van eenen balk, vast
een gewelf: La — des fleurs, het opgaan,
de opkomst der biomes..
Naissant, e, adj. opkomend, beginnend,
aanbrekend, rijzend enz. L'aurore nais.
sante, het .opkPmende, aanbrekende,
zentit morgenraod. Les fleurs naissantes,
do opkomende bloemen. Un amour —, eons
beginnende liefde. .Une fortune naissante
est facile it renverseri een beginnend geluk
is gensakkelijk °Inver to werPen. Un
een opkornende, eerst beginnende
etat
fiaat. 11 est en . tote naissante , hij laat
het haar wear groeijen, hij krijgt we•
der nieuw haar; t. de bias. Lion —,
nit, boven ,het [child nitkomende leeu.
ovenkop ; t. de jur. Un piopre een
good, dat een zoen erft van zijnen ya.
der, die hetzerve verkregen had.
Naitre, v. n. geboren worden, ter wereld
komen. 11 est ne de pauvres parents,. hij
is van arms ouders geboren. II est- ne
coiffe, hij is met den helm geboren, atles gelukt hem. II naquit le premier Mars,
hij werd den eerflen Maart geboren.
Tout ce qui nalt 'est sujet a mourir, al,
wat geboren words-, moot flerven. — a.
veugle, blind geboren ,Un enfant
nouveau, nouvellement , re, een nieuw.,
onlangs geboren kind.\. Un enfant bien ne,
een kind van goede afkomst. Un enfant
mort-ne, een doodgeboren kind. Il ne
fait, que de —, hij is zoo pas geboren.
maudit le jour, qui l'a vu hif,,sfervloekt den dag, waarop hi' geboren
word; vitkomen , voortkomen, uitloopen,
veor den dag komen, sitichieten; opgaan ;
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gaan; entftaan, beginners enz, L'herbe Nandina, us. t. de bot. brow in japan, diem
men veer de woningen plant
commence a —, het gras begint nit te
loopen. Les fleurs naussent an printemps, Nandirobe, f. t. de but. plant van het gee,
flacht der kawoerden.
, komen in de
de bloemen fchieten
lento Your den dag; t. poet. Le jour Nanguer, naugueur, m. foort van wilde geit
van ,, enegal, die men gelooft de darin
commence a —, de dag begint aan te
der ouden te zijn, yr.
breken , het begint dag te warden; fig.
Le tremblement de terre fit — des Iles, de Nankin, m. nankin, o. Du — jaune, geed
-ankin.
aardbeving deed eilanden ontftaan voortkomen. J'ai vu — la fortune et-l'amour de Nanna, f. t. de bot. iltnerikaaniche plant,
vruchten gelijk artiffokken dragendo.
ce jaune homme, ik hcb net ge/uk en de
liefde van dit jonge m nsch zien begin- Nanni, zie Nenni.
Caen. Il ne fait encore que de —, zijn Nanquinette, nankinette, f. foert van zeer
fijne katoenen fiof, gelijk nankin, vas
geluk begint eerst op te komen. Ce ruisRouen.
seals unit a d.eux Hones d'ici, deze beck
ontfpringt twee wen van Kier. Plusieurs Name, f. t. de Ochs aal- of palingkorf, use
maladies naissent d'intemperance, verfchei- Nantaise, f. lange leap; kapmantel, bijzon.
der voor lie matrozen, vs.
dene ziekten ontflaan door, hebben haren
oorfprong nit onmatigheid. Cela fait — Nantir, v. a. onderpand verzekeren, geven.
Ii ne prête point, qu'on ne le nantisse, sj
la curiosite , dat verwekt de nieuwsgieon ne le nantit auparavant, hij leent niets,
righeid; fam. 11 est a —, qu'on fits en alt
wanneer men hem ni,et vooruit een onjamais si mal use avec son pete, het zal
derpand, eene verzekering geeft. 11 est
nog komen, het is nooit gehoord, dat
nanti de meubles, hij heeft huisraad tot
een noon met zijnen vader zoo flecht
onderpand. Se —, v. r. zich voorloopig, nit
&eft omgegaan. C'est un mot, _qui vient
voorzorg,voorzien, verztkeren; ergens de
de —, het is een woord , dat eerst in het
handen opleggen, jets beflaan. Je me suit
gebruik kov t. Il est ne musicien, hij is
nanti d'un bon manteau contre la pluie, ik
een geboren muzijkant. II est ne
heb mij met eenen goeden mantel tegeos
hij is van natuur befchroomd. Les pouden regen (uit voorzorg) voorzienb II
les naissent des oeufs, de hoenderen komen
s'est nanti de ses meubles, pour ce qu'il
slit de eijeren voort. Une fide bien nee
lui dolt, hij heeft zich van zijn huisse gardera bien de faire cela, een welgeread verzekerd, voor hetgeene- dat
(sate' meisje zal zich wel wachten van
ne pour tune chose, cc- - hem fchuldig is. II a perdu son emploi,
doen.
dit
rnais it s'est bien nanti, hij heeft zijn
nen grooten natuurlijken aanleg , bekwaanzheid, tot jets hebben. II est ne
ambt verloren, maar hij heeft zijne
pour les acmes, hij is veer den krijgs- fchaapjes op het drooge ; t. de _prat. Se
— de l'effet d'une succession, zich voor•
dienst geboren, hij heeft daartoe gro g loopig van eene erfenis verzekeren.
ten aanteg•
Naivement, adv. natuurlijk, onbewimpeld, Nantissement, m. onderpand, o. verzeke.
ring, zekerheid, vr. s Donner des effete
ronduit, op eene openhartige, guise,
sa faute,
en —, efekten tot onderpand geven.
eenvoudige wifze. 11 a avoue
hij heeft zijnen misflag onbewimpeld,
a remis des pierreries en —, pour son —,
, men beef: hem tdele gefleenten tot on.
openhartiglijk bekend. Exprimer qch.
iets op eene naive, eeavoudige wifze I derpand, tot zijne zekerheid gegeven.
Napace, e, napiforme, adj. t. tie bot. knot.
teitdrukken.
of raapvormig, gelijk eene raap, gelijk
raIvete, f. openhartigheid; natuurlijkeenen knol.
held, oogedwongenheid; rondborstigheid;
d'hist. nat. gegulhartigheid; eenvoudigheid, onnoozel- Napaul, faisan cornu, m.
heid. 11 y a beaucoup de grace et de —1 hoornde fazant-van Bengale.
Bans ses expressions , er is veel bevalli - Napee, f. t. de myth. bosch- en bergninsr,
-godin; t. de bot. plant van het geflacht
held en oneedwongenheid, natuurlijkhetd
der maluwe.
irz zijne nitdrukkingen. Admirez la — de
ce garcon, verwonder u over de onnoozel. Napes, us. zie Aconit.
Naphte, f. nafta, berg- offieenolie; aards
held van dezen jangen.
zie Petrole.
mama, m. t. de bot. zekere plant op fa,
pek ,
Napiforme, zie Napace.
son en yamaika, vr.
Napimoga,
an. t. de bat. zekere boom vas
Namantin, zie Lamantin.
dagelijksch gebed der
Namas, name?,
NaGpiplea, nfa: tafellaken, 0. Mettre la —, de
Turken, yr.
tafel de,kken. d'autel, altaarkleed. —
m. zekere 4merikaanfche plant,
dit eene vrucht, gelijk aan kerfen,
d'eau, breede waterval. Cette fontaine
forme, fait use bee deze fontein
draagt,
maakt eenen fchoonen breeden waterval
Vambouris, m. pl. eerfte orde der geesteof uitgebreitien waterfprong; t. de Chas.
o.
lijkbeid bij
huid
van eels lzert, waarop men het gezilverfpin
van
Brazilie,
vr.
Namdui,
wei oars de handers te vreten geeft ; net,ramp , un. t. de cont. zie Meuble.
om leeuwerikken enz. te vangen, o.; t.
Namptir, v. a. in beflag nemen (saisir).
de lab. Une belle , ten fchoon korent Namptissement, m. beflag van eenig goed,
prov. 11 a trouve la mist, hij
veld;
or
(saisie)
heeft de tafel gedekt gevonden, hij beef:
rranan , m. pop. lekkers (voor kinderen),
een goed huwelijk gedaan.
o. Vous aurez du gij zult lekkers
Nappiste, m. die met netten vogels vavgt.
hebben.
Naquet, nu. kneeler van eene kaatsbaan;
Nancelle, nacelle, f. t. d'arch. verfierfel
arme knecht.
0. hone fireep in de bourkunde, vr.
Vaqueter, v. 11. trio. achter het gat /oaten,
/04tudapon, f. ooljevaar in Brazilit.
ach-
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achter naloopen, opwachten, tom lets te
verkrifgen. 11 est trop fier, pour —a sa
porte , hi,* is te hoogmoedig, om voor
zijne deur te wachten, hem ,achter het
-gat te loopen, om lets to verkrijgen.
'Baguette, noquette, f. kleine koopvrouw in
gemaakt linnengoed.
welriekende bast van den
Warcaphte,
,vierookboom.
Narcisse, m. narcis. Des caieux de —, flat-cisrenbollen ; fig. ietnand, die met zich
zelven ingenomen, op zich zelven verliefd is.
Narcissite, f. t. d'hist. nat. narcisfleen.
VarcissoIdes,, m. pl. , t. de bot. planten van
het geflacht der narcisfen, yr.
Narcotique, adv. et s. m. flaapverwekkend ,
verdoovend; flaapmiddel, o.
Varcotisme, t. de med. verdooving gaperigheid veroorzaakt door zekere middelen, gelijk opium enz., yr.
Nard, m. t. de bot. nardus, fpijknardus,
zekere plant.
Bare', in. t. d'hist. nat. foort van flek van
Senegal, yr.
Nareux, nereux, m. die ligt fpuwt , overgeeft.
Nargue, f. sans art. t. de mdp. foei weg
daartnsde. — de weg met hem. —
de vous, ik heb den brut* van u; prov.
Cette chose fait —I l'autre, die
pop.
zaak overtreft de andere.
Narguer, v. a. braveren, trotferen, niet
om geven. ses ennemis, zijne vijanden
trotferen, niet achten.
Neri-nari, m. t. d'hist. nat. foort van rogge
in Brasilie, yr.
Narine, f. neusgat, 0. Le sang lui couloit
par les narines, ,het blued vloeide hem nit
de netaseaten.
Narquois, In. se, f. looze, doortrapte
fchelm, . bedrIeger, bedriegfier. Parler
frkooijers-, dieventaal, cone voor
andetien onverfiaanbare taal fpreken.
m. verhaler, die iets veritaalt
ateur;
Nsrr,
verreit.
Narratif, ' ye, adj. verhalend, verte lYend.
Proces-verbal— dafait ,fchr iftelijk ver-haal
yan de daadz4ak, van de omjiandigheden
eener. zaak. Alamoire narrative de ce qui
est passe a, verhalende memorie van hetgeen, dat voorgevallen is te.
Narration, f. verhaal , 0. vertelling, yr.
eon eenvoudig verhaal.
Une —
historique, historisch of gefchiedkundig
verhaal.' I1 ne Bait plus le fil de la —, his!
west den draad van de vertelling niet ?seer.
Narrative, f. gaaf, vr. vermogen, o. 'kunst
yan verhalen of vertellen , yr. 11 a la
agreable, hij heeft eene aangename
gaaf, mauler van vertellen.
Narre, m. verhaal , a. Faire le — d'une
chose, wen verhaal van -eene zaak darn,
g ene zaak vertellen.
Narrer, v. a. verhalen, vertellen. Cette hiswire est biers narree, doze gefchiedenis is
zvel verhaald.
Narthece , m. plant van het biezen geflacht.
Narval; m. t. d'hist. nat. walrus, zekere
groote visch in de lyszee , met eenen
horen aan het opperge‘kakebeen.
Nasal, e, adj. t. d'anat. tot den netts hehoorende. Muscle —, neusfpier. Les
fosses nasales, de kuiltjes aan den nous;
t. de gram, wat door den neus wordt nitLa dernière svllabe du mot
gefproken.
ocean est nasale, de laatfs lettergreep
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van het woord ocean wordt door den tient
uitgertroken; s. in. t. de bias. netts- of
oppel lie fink van eenen helm, o.
Nasalement, adv. door den nous, met eels
door den netts voortgebragt geluid. L'n
dans ocean , anchois se prononce —, de n
in ocean, anchois wordt door den neus
ui tge rproken.
Nasammonite, bloedfleen met zwarte aderen
Nasard, m. orgeltegister, dat den town
van het fpreken door den neus nabootst, o.
Nasarde , f. knip voor den neus, m. Don..
ner une — a q. q. , iemand eenen knip
voor den nous geven.
Nasarder, v. a. eenen knip voor, op den
neus geven.
Nascalies, m. pl. t. de med. foort van moederzetfel, zoo als, bij zekere gevallen,
aan den mond der baarmoeder wordt gedaan, o.
t. d'hist. nat. foort van flekelvitch,
Nase,
karper in den Donau.
Naseau, m. neusgat der dieren, a,
voorzitter van den hoogen raad
Nasi,
bij de yoden.
Nasicole , rinaire,
worm in den netts van
fommige dieren.
Nasicorne ,
zie Rhinoceros.
Nasillard, e, adj. door don neus. Chant —,
gezang door den neus. Parler d'un ton —,
met eenen teen door den taus fpreken;
s. hij, zif, die door den netts fpreekt.
Nasillardise , f. uitlpraak door den nous.
Nasiller, v. n. door den netts fpreken; t. cl e
chas. met den fnitit opwroeten. Le san..
glier nasille, het wilde zwijn wroet de
aarde met zijnen fnuit op.
Nasilleur, se, adj. zie Nasillard.
Nasillonner, v. 0. wen weinig door den neat
fpreken.
t. d'hisr. nat, aap met `even
Nasique,
greaten netts.
Nasitor,, zie Cresson alenois.
Nasomonite, zie Nasammonite.
t. d'hist. nat. foort van klipvisch.
Nason,
Le — licornit, de gelzoornde klipvisch.
Nasonner, zie Nasiller.
Nasons, in. pl. gejlacht van land- of klip.e
s'isfchen, o.
t. d'anat. kringvormige
Naso-palpebral,
fpier der oogleden, vr.
Naso-surcilier, m. t. d'anat. wencbraauwfpier, yr.
Nassanci bachi, Turkfche amttenaar, die
de door den eerfien geheimfchrij vet- van den
grootvizieruitgevaardigde akten verzegelt
Nassauve, f. t, de bot. nasfavie, zekere
plant van Magellan.
Nasse, f. ftiik van teenen of touw. Pecher
a la —, met de fuik yisfchen. Une —
d'osier, de rots, Lone fuik van teenen,
yan garen; prov. fig. 11 est dans la —,
hij zit in het naauw, hij zit gevangen.
L'hymen le tient dans la —, hij is gets ouwd.
Donner dans la zich zelven in de vet-legenheid , in het naauw brengen.
Nasselle, zie Naselle.
Nassette,- f. kleine folk.
Nassib, ns, bij eje Turken, in het book des
kernels gefchrevere noodlot , o.
Nassiere, f. t. de pech. plaats, Ivaar men
fui ken ze t.
Nassiture, f. gezwel in het ligchaam, u.
Nassonne f. t. de pech. fuik in de gedaante van eenen mars of draagkorf, om
fchelpdieren te vangen.
NU*

NAS
NAT
Nastus,
t. de bot. foort van bambses op
s'est nationalise, men kan hem niet sneer
het e; land Bourbon, vr.
als een vreemdeling befchouwen, hij hseft
Nastrande, m. t. de myth. hel der oude Celzich genaturalifeerd.
ten enz., yr.
* Nationalite, f. nationaal karakter, o.
Nasturce, zie Cresson.
Nativite, f. geboorte van Yezus Christus,
Natagal,
t. de myth. Tartaariche godvan de heilige maagd, en van eenigs
held, yr.
heiligen. La — de saint jean-baptiste, de
geNatal, e, adj. sans pl. in. Pays , jour
geboorte van den heiligen 7ohannes den
boorteland
vaderland, geboortedag.
deeper; t. d'astrol. fl and der flerren kif
Heure natale, geboorteuur . Sa ville nataiemands geboorte, waaruit de fiertekunle, zijne geboortefiad. Re§pirer l'air
digen den horoskoop trekken, m.
de vaderlandfche lucht inademen.
Natrix,
t. d'hist.'nat. zekere waterflakr
Natalities , f. pl. t. de myth. geboortefeesten,
met een breed en plat hoofd, vr.
feesten ter eere der goden, die bij de Natron , natrum ,
natuurlijk loogzout,
geboorte prefideerden, o.
dat in .E,gypte gevonden words, co.
Natant , e, adj. t. de bot. zie Nageant.
Natta, m. t. de chir. gezwel op den rug of
Natation, f. zwemmen, o: La — est bonne
op de fcheuders , o.
pour la sauté , het zweinmen is goed voor Natte, f. teat. Une — de paille, acne !hoede gezondheid.
mat. C'est de la paille
, dat is fire.
Natcs , f. pl. t. d'anat. twee kringvormige
voer onatten. Coucher sur tine — de joncs,
uitwasfen, o. of knobbals van de herfeop eene biezen mat liggen; vlecht
nen , no.
fireng. Une — tie cheveux, eene haarNathindens, nethineens, m. pl. waren, bij de
vlecht ; t. d'hist. nat. — de jonc, foort
Yoden, lieden, die het hoot, het water
van fchelp met gevlamde fitepen.
enz., bij den dienst, in den tempel of Natter, v. a. met marten beleggen. Tine
in den tabernakel moesten brengen.
chambre ranee, eene met matten betegdc
Natice,
t. d'hist. nat. tweefchelpige flek,
kamer; vlechten, jirengelen. — des chezivemflek , vr.
veux , Naar vlectiten. — les dins &Tun
Natif, ye , adj. geboortig. Je suis — de
cheval, het hoar van een paard firengeWesel, ik ben geboortig van frez-,e1.
len, vlechten.
Ma femme est liative de Cleves, mijne Nattier, m, iere, f. mattenmaker, Iverkoovrouw is van Kleef geboortig, to Kleef per, -maakfier, -verkooplier.
du pays, inlandsch; t. de t Natturel, le , adj. zie Nature!.
geboren.
vier e, run' metaal. Naturalibus, in —, adv. fain. naakt. Il m's
miner. Metal —
Or, argent —, rule good, zilver; fig.
surpris in —, hij overviel mif, terwijl ik
Qual ites natives, aangeborene eigenfchapgeheel naakt was.
pen, hoedaniglieden ; t. de phi!. Etat — Naturalisation, f. aanneming van tenets
de nomme , natuurlijke float van den
vreemdeling als inboorling. Depuis sa
mench.
it petit disposer de son bicn, federt zijne.
nation, f. natie, vs. y olk, o.; geflacht,
aanneming als inboorling kan hij over
0. La — Allemande, de Duitfche natie.
zija vermogen befchikken.
belliqueuse, eon firijdbaar yolk. Naturaliser, v. a. als inboorling aannemen,
Une
Chaque — a ses moeurs, iedere natie Ireeft
naturaliferen. .II est stranger, it faut des
hare zeden. II n'a aucun des (Watts de
lettres du gouvernement , pour le —, hij is een
hij heeft goon van de gebreken
sa
vreemdeling, hij meet eenen brief van
zijns geflachts. Toutes les nations de la
de regering hebben, am hem het burgerrefi t en gelljken vrijdom met de inboor.
terre, alle volken der aarde. je suis
Allemand de —,.ik ben een Duitfcher van
lingen to fchenkene t. -cle bot.
cane
geboorte. La — des poetes, het geflacht
plante dans un lieu, eons vreemde plant ,
der dichters. Divers peuples rassembles
aan den grond gewennen, met hetzelfds
ver/cheidene volken maforment tine
good gevolg opkweeken, als elders, van
; pl. t. d'ecrit.
ken zamen eene natie
waar zij afkomstig is ; t. de gram. —tits
sainte. de afgodendienaars, de heidenfche
nett, tine phrase , een woord, cone fpreekyolken.
wifze in eene aredere taal aannemen.
National , e , adj. nationaal, aan een
Impromptu est tin mot Latin, qui a etc naDes
turalise en France , impromptu is een Lageheel y olk eigen, behoorende.
moeurs nationales, nationale, volkszeden.
tijnsch eedord, dat in Frankrijk is annLe synode —, de algemeene kerkelijke
genomen, ingevserd.
vergadering van een land. Troupes na- Naturalisme, m. natuurlijkheid, y r. Le
d'un pretendu prodige , de natuurlijkheid
tionales, nationals troepen. Des cardinanx
nationaux, kardinalen, die geene Italiavan een zoogerteernd wonder; natuurlijke
nen zijr; , maar tot eene vreemde magodsdienst. Le — de Straton, de natant-gendheid behooren.
lijke godsdienst van Strata.
Nationalement, adv. op eene nationale wij- Naturaliste, m. nattourkundige. Pline etoit
ze ; in naam der geheele natie. Ces
un grand —, Plinius was een groote napeuples ne se comporterent pas —, doze
tuurkundige ; naturalist, voorflander
volken gedroegen zich niet, zoo als
van den natuurlifken godsdienst.
het loon , als l,den cents natie, betaam- Naturalite, f. inboorlingsregt, o. /land van
tenets inboorling, tn. Lettres de —, briede.
von van naturalifatie of ter verleening
• Nationaliser, v. a. nationalireren, aan een
la
guerre,
den
oorvan het inboorlingsregt Ran vreemdeliny olk eigen makers. —
log tot tenets nationalen oorlog shaken.
gen.
Se —", v. pers. zich nationaliferen, zijne Nature, f. natuur. Dieu est le maitre de la
woonplaats onder eene nettle nemen, hare
—, Goi is de;heer der 'outwit-. Toute la
gebruiken en zeaen aannemen. On ne
— nous pr6che, qu'il y a un Dieu, de gopout plus le rezarder comme stranger, it
he l ls natuur predikt ons , dat or eve
God
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Cod it. On n'a rien vu de semblable dans
la - 7 men heeft niets dergelijks in de
natuur gezien. Les lois de -, de wetten
der natuur. La - commence a s'affoiblir
en lei, de natuur (de natuurlijke krarh:ten) begins bij hem of te nemen. La
elle-meme, a open sa gueabandonnee
rison, de aan zich zelve overeelatene
natuur heeft zijne geneting bewerkt.
est melancolique de -, hit* is van natuur
zwaatmnedig. .11 est enclin de sa ce
vice, hij is van natuur tot deze ondeugd
genegen. La - humaine, de menfchrliike
natuur, het menfthelijke geflacht. 1. 411abitnde est une seconde de gewoonte
eene tweede natuur; eigenfchap, yr,
aard, m. La - de fame est de penser,
de eigenfchap van de ziel is te denken.
;Telle est la - du feu, 2oodanig is de
aard of eigenfchap van het vuur. Parler
de la - des chases, des couleurs etc. , van
den aard of de eigenfchappen der dingen, der kleuren enz. fpreken; t. de
theol. La - corrompt:e, de verdorvene
aard of nettuut. Payer le tribut a la -,
natuur den eel betalen, flerven; foort,
vr. aard , m. Je n'ai point vu d'arbres de
cette ik heb geese bo_omen van deze
Port gezien. Qui a j emais vu des affaires
de tale -? wie heeft osit dingcn van
dire aard, dergelijke diusgen gezien?
Cette affaire a change de -, deze zaak is
van gedaante veranderd ; t. de print.
naar het levee fchilPeindre d'apres
deren. Payer qch. eti iets in natuur,
in natuurlijke voortbrengfels betalen;
vatuurlijke deelen van den mensch, maal*,
bijzonder der dieren van het vrouwelijke geflacht, a.
Nature', m. nattier, natuurlijke eigenfchap,
of gegeldheid, yr. card, m. C'est le
calorique, de tendre en haut , het is de natuur. natuurlij ke eigenfchap van de warmrelic!, in de hoog'te to ftijgen. Le - de
l'homme est cP6tre sociable, de mensch is
van natuur C'est le .- de chaque animal, het is de natuur, het ligt in
de nattier van ieder dier. II est tjaloux
de son -, hij is van natuur ifverzuchtig. 11 est timide de son -, hif is belchroomd van aard; natuurlijk gevoel,
inborst, geaardheid, y r. C'est un
enfant sans - , qui n'a point de -, het is
een kind zonder gevoel , dat gecn gevoel
heeft. C'est une mechante mere, elle n'a
point, elle manque de -, zij is eene fleckte moeder, zij heeft Reps gevoel. II faut
ftre sans -, pour ne pas soulager tin pauvre, quand on le pent, men inset zonder
gevoel zijne cm eenen armen niet bij te
flaatt, nvanneer men het kan doen. 11 est
d'un bon -, hij is van eene goede inBorst, goedaardig; natuurlijke beget, fel,
held, bekwaamheid, y r. aanleg, m. II a
beaucoup de - pour la peinture, hij heeft
°Yea natuurlijke bekwaamheid, aanleg
tot de rchilderkunst; t. de peint. et de
Scalp. bessiner, peindre d'apres le -, naar
het leven teekenen, fchilderen. Une
statue plus grand`, que le -, een flandbead , veel gtooter,, elan de natuurlijke
grootte. Cela est peint au -, tire sue le
dat is naar de natuur gerchilderd,
de natuur nagebootst ; t. de blas. D'azur
it trois lis an -, drie ?ellen met natuurlijke kleuren in een klaauw void ; pl.
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Les naturels d'un pays , de inboorlingen
van een land.
Naturel le, adj. natuurlijk. Effet naa
tuttrlijke uitwerking. Cause naturelle,
natuurlij/e oorzaak. Les facultes natu+
relies, de natuurlijke vermagen.r. Le sentiment - des parents, het natuurlijke gevoel der ouders. Sa curiosite natuielle l'y
a engage , zijne natuurlijke nieuwsgierigheid hecft hem daartoe aangefpoork
Cela est du droit dat behoort tot /het
natuurregt. L'histoire naturelle, de sta•
tuurlijke gefchiedenis. Un enfant -, een
natuurlijk, onecht, onwettig kind, een
bastaard. 11 n'est pas -, qu'an joue tou*
jours, sans jalnais gagner, het is niet nattitirVijk, dat men altijd fpele, zonder
ooit re winnen • 11 faut)
y ait quel*
que sopercherie lä-dessous, car cela n'est
pas - er 'meet bedrog achter fleken
want het is niet natuurlijk. Les parties
naturelles on gaitales, de fchaamdeelen.
Une beauth tiaturelle, eene natuurlijke
fehoonheid. Ce West pas une perruque , ce
soot ses cheveux naturels , dat is geene
pruik, het is zijn natuurlijk haar ; ongedwongen, ongernaakt, eigen. Son mains:
ties West pas -, zijne hooding is niet
natuurli,k, niet ongedwongen. Ces vers
soot naturels, deze wrzen zijn ongedivono
gen, vloeijend. C'est un garcon -, het
is een opregte jongen; t. de -med. Un
eene natuurlijke verlosaccouchement
fing (zonder kunstbewerking).
Naturellement , adv. natuurlijk, van nattier.
Chaque chose se porte - yens son centre,
ieder ding fireeft, begeeft zich van natuur naar zijn middelpuat. Le lion est
courageux 7 de leeuw is van natuur
tnaedig. Cela ne pent se faire dat kan
niet natuurlijk toegaan;, ongedwongen,
onge.
ongemaakt, eigenlijk. Ecrire
dwongen, ongektensteld fchrijven.
nous a depeint cela tres hij heeft one
dat zeer klaar,"ongemaakt afgefchilderd.
11 faut parler -, men moot niet gemaakt
parle, eigenlijk gefproken;
fpreken.
openhartig. Parlez-moi fpreek open+
hartig met mij. Volts n'y allez pas
avec moi, gij goat niet opregt met mif
otn.
t. de hot. Indifche boom, die
Vaucle,
eene roode vcrwftof bevat.
Naucore, m. t. d'hist nat. li.korpioensvlieg, yr.
Naufrage, fchipbreuk, vr. Le vaisseau a
fait -, het fchip heeft fchipbreuk gel`..
den ; fig. verlies, beefs f, onheil, o. Son
hOnneur a fait -, zijne eer heeft fclii p.
breuk geleden , hij heeft zijne eer,, zij.
nen goeden naam verloren. Voila tout ce
qu'il a pu sauver du -, dat is alles, vat
hij van zijn verlies beefs kunnen redden.
Il a fait —au port, hij heeft veer de ha.
vets fchipbreuk geleden; hij is op het
einde kwalijk geflaagd.
Naufrage, e, adj. Un vaisseau
een
dot fchipbreuk heieft geleden , dat ;lerongellikt is. Des marchandises naufragees,
door rchipbreuk bedorvene waren; 1.
fchipbreukeling.
Nanfrager,, v. U. fchipbreuk
veron.
gelukken.
t.
de
mar.
Naulage ,
fcheepsyracbt vr.
zie Nolis.
Nauliser, naulager, v. a. t. de mar. - tits
vaisseau, een !chip hero; en bsvrachten.
Naas
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Naumachie, f. (lees nornakie) t. &hist. ane.
fpiegelgevecht van fchepen, o.; plaats,
waar zulks gebeurt.
Nan-mu, t. de bot. Zekere boom in Sine.
Nauseabonde, adj. t. de med. walgachtig.
Nausee, f. braaklust, m. walging, misfelijkheid , yr.
Nauseeux, se, adj. t. de bot. walgelifk. Une
odenr, plante nauseense, ten walgelijke
reek, plant, die walging veroorzaakt.
Nautier, m. t. de pech. mes tot het openfttiiden van de lucht der flokvicfchen, o.
Nautile, f. nautilus, zekere fthelpvisch,
die in zifne fchaal zwemt, on.
Nautilite, f. verfleende lchelpvisch,
Nautique, adj. tot de fcheepvaart behoorende, dat tot de zeevaart betrekking heeft.
ou de met, zeekompas. ActroCompas
astronomie der zeevaartlers.
nomie
zeemans almanak.
Almanach
Nautonnier, , fchipper, zeeman, boots.
man. Les nautonuiers d'Athenes, de fchippert van Athens ; t. poet. Le — des sombres bords (Caron), de veerman aan de
duistere oevers.
t Navage, m. vloot, yr.
Naval, e, adj. sans pl. seat tot de zeevaart
of tot de oorlogfchepen behoort. Uss combat —, een zeegevecht. Une victoire navale, eene overwinning ter zee. Les
forces navales de cet empire ne sont pas
grandes, de zeetnagt van dit rijk is niet
groot. L'architecture, la science navale,
ele-ft.-,1Leei?sbouwkunst.
Naveau, zie Navet.
Navee, f. fcheepslading. Une — de chaux,
eene fcheepslading kalk.
Navet, m. raap, yr. knol, m. Des navets
rondo, longs, rontle, lange rapen, knole
len.
koopman, fabrikant in raap.
Navetier,
of knolzaad.
Navetiere, f. akker met knollen of rapen.
ISlavette, f. raap- of knolzaad, o. Huile
de — ou de colza, raapolie ;- klein wierookdoosje, o.; wevers fehietfpoel; In'.
diaansch vaartuig, van eenen uitgeholden boom gemaakt, o.; t. de plomb. klomp
lood, m.; fig. fain. Faire la veel been
en seeder loopen.
Naviculaire, adj. t. d'anat. et de bot. gelijk
een floepje of fchuitje. Fosse —, fehaame
bolts.
Navigable, adj. vaarbaar, bevaarbaar.
Une riviere eene bevaarbare rivier.
La mer y est pleine d'ecueils , elle nest
pas —, de zee is daar vol klippen, zij
is niet bevaarbaar.
Navigateur, m. zeevaarder, kundige zeeman.
Navigation, f. zeevaart , fcheepvaart ; zee.
togt ; fiuurmanskunst, zeevaartkunde.
Une perilleuse, eene gevaarlijke zeetogt. Cela fait un empOhement Is la — de
la riviere, dat verhindIrt de fcheepvaart
op de rivier. 11 emend Bien la —, hij
ver.fiaat de fluurmanskunst goed. hauturiere, vaart door den oceaan, of buiten het gezigt van het lands — cotiere,
ou sabotage, vaart longs de kust.
Navigner,, v. II. varen, ter zee, op greote
rivieren varen, zeilen. Nous navigimes
au nord, /sq./ voeren, zeilden naar het
noorden. — le long des dices, langs de
kusten zeilen. Ce vaisseau navigue bleu,
de mar. -- sur It
dit fehip zeilt geed;
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rand on par le redit, yokels: eie rondo
kaart varen. — sur le plat, volgens de
platte of gelijkgradige kaart varen. —
par les sinus, par le compas de proportion,
volgens de finustafels, volgens de proper•
tiecirkels varen.
Navile, f. watergracht, door kunst gemaakt.
Navire, m. zeefchip, o. marchand, koopvaardiefthip. — en charge, in lading
liggend [chip. — en course, Raper.
fret, gehunrd (chip. —en guerre et marchandise , tot den oorlog en tot de keep-,
vaardij toegerust fchip. profoncie,
seer diep gaand fchip. — de conserve ,
ko'nvooi- of geleifchip. Charger un
een
fchip bevrachten of laden. en selle,
fchip, dot voor en ashler te veel op.
.rpringt ; t. d'astr. Le — Argo , het fehip
Argo, eon zuidelijk geflernte ; prov. A
brise tons les vents sont contraires, ook
de aangenaarnfie loch:, het fchoonfle weder, kan aan een ziekelijk ligchaam of
argefloofd mensch niet behagen.
* N0vrant, , adj. hartbrekend, harttref..
fend. Un reek een harttreirend, roerend verhaal.
t Navrer, v. a. kwetThn, wonden. —h mort,
mortellement, doodelifk kwetren; fig. breken (van droefheid), het hart diep trefen. J'ai le coeur navre de votre malheur,
fvain
hart bloedt over stiv ongeluk, ik
ben over taw ongeluk tot uiterlle be.
droefd. Ce resit me navre de douleur, dit
verhaal gaat mil door mijne ziel, treft
my zeer; t. de jard. un echalas ; centre
flank door eene inJrsijding regt bit:gen.
Nayade, f. in enkele zakken verdeelde
plant.
Naye, f. t. d'ardois. lijtiregte, vreemdfoortige ader in eene leigroeve.
Nazar, nazer, m. opperbewindhebber van
den koning van Perzie.
Nazareen, m. ne , f. itrazareir, vrouw mit
Nazareth ; yverige waarnemer van de
wet van Mozes.
fekte, tneening, yr. gevee.
Nazareisme,
lets der Arazareirs, o
Ne, adv. niet. 11 — le disoit pas, hij zeide
bet niet. 11 7- vent plus écrire, hij evil
niet meer fchriiven. Je puis me taire,
ik kan niet zwijgen. Jo — sale, que faire,
ik weet niet, seat ik doers zal. 11 War
ose le lui dire, hij beef) het hem niet
durven zep,:gen. Y a-t-il un homme, dont
elle — medise 7 is er wel een mensch,
van wien zij geen kwaad fpreekt? II
boit guêres, que de Nan, hij drinkt zel.
den lets anders, dan water. Il
volt
personae , hij ziet niemand. Je
dais
Hen, ik ben niets fchuldig. Je
die
mot, ik zeg geen svoord. 11 ecrit mieux,
qu'il pane, hij fchryft beter, dan
fpreekt. Pen s'en faut, qu'il m'air trom*
Fe, het rcheelde weintg , of hij had mij
bedrogen) II est plus riche, qu'on croft,
hij is rijker, dan men gelooft. II —
fait, quo sire, hij doet niets, dan lag.
chen. Je souhaite, que le necessaire, ik
svensch flechts het noodige. Il— tient,
qu'a vous, het ligt flechts aan u. Que
n'étes-vous arrive plunk, waarem zijt gif
niet ecrder gekomen? Que nest-il
deux cents lieues de nous! ware
tocls
twee honderd mijlen van ons! II a-14m
grandi depuis que
l'ai vu, hij, is gegreeid, ftdert ik hen Hitt geztest
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son , hij Witt zich in dit hut*: note-Flake«
heb. Je pars pas, it moins , fuse
lijk te waken. Cat argent ltd est — pout
beau, ik vertre le niet, wanneer bet Been
le commeice, dit geld beefs. hij nvdig
fchoon weder is. Je — sortirai point, si
tot den koophandel. 11 n'est pas —,
vous venez me prendre , ik wil niet
vous sortiez, het is nit: noodwendiguitgaan, wanneer gij mij niet komt afnoodzakelijk, dat gij nitgaat. La foi
Izalen. Je n'ai aucun &sir, ik heb Beene
est absolement — pour le saint, het geloof
begeerte. je n'ai guere d'envie, ik heb
is tot het zalig warden vollirekt noneteani
l'aime,
weinig lust. Je —
kelijk ; s. m. noodige, noodzakelijke,
ik acht, noch bemin hem. Jo crams,
noodwendlge, o. 11 n'est pas riche, mais
qu'il pleuve, ik vrees, dat het zal reit a le —, hij is niet rafk, wa g s hi)*
genen. Je crams, qu'il—soit pas parti asset
heeft het noodige. Preferer le — a Pagre.
ten, ik vrees, hij 2;61 niet yrneg genoeg
able, het noodige hove,, het aangename
vertrokken zijn. De pour, de crainte,
kiezen. -Faire le — mal a propos, zich re
— vienne, nit vrees, dat hij zal koonpas, onbevoegd met eens anders zaak
men. De crainte, que la lettre — lui parbemoeijen ; reiskastje, o.; kokertje, dat
vienne pas , nit vrees, dat de brief hem
verfcheidene
nuttige zaken in zich beniet mogt ter hand komen, geworden.
vat, o.
craignez-vous, qu'il — pleuve ? vreest
Necessairement, adv. noodwendiglijk, noodgij niet, dat bet zal regenen? Je
zakelijk, onvermt-fdelijk. 11 faut — mAndoute pas, qu'il vienne, ik twiffel niet,
ger pour vivre, men snort noodweediglijk
Doutez-vous,
qu'il
—
hij
2a1
komen.
of ,
eten, om te /even. 11 faut — 7 que je m'en
soit ici? twiffelt gij, of hij hier is?
aille, ik moet noodzakelijk henengaan.
Gardez-vous bien, que vous — le disiez,
Quand le soleil luit, it est jour, wanwacht a wel, van dit te zeggen.
neer de zon fchijnt, is het on yermiftleNe, e, adj. et part. Mort —, voor de gelijk dag.
boorte geflorven ; zie verder Naltre.
dwingende
Neanmoins, adv. niet te min, echter, niet Necessitante, adj. f. Grace
11
est
tegenfiaande, nogtans, evenwel.
genade. 11 est de necessitê que je le
tasse, bet is volfirekt noodzakelijk, dat
encore tree jeune, — it est Fort sage, hij
ik het doe.
is nog zeer long, evenwel enz. is lid
NOcessit6, noodzakelijkheid, noodwendig-.
zeer verfiandig. 11 l'avoit - promis, —
Cc sont des denrees de premiere —,
hij
had
het
bsloofd,
echter
heid.
n'en fit rien,
dit zijn levensmiddelen van de eerfle
deed hij het niet.
noodzakelijkheid, het zijn de noodwenMeant, niet, o.; nietigheid, nietswaarabsolue,
digfie, levensmiddelen. Line
digheid, vr. Dieu a tree routes choses
eene volgrekte, onvermijdelijke
God
beef:
alle
dingen
nit
niet
ge—,
nnodzakelijkheid. One dure m'y a refchapen. Le — n'a point de propriête, het
niet (hetgeen, dat niet Pelletal') heeft
duit, cone firenge, harde noodzakelijk.
held beefs mij daartoe gebragt. Obeir
geene cigenfchap. Se quereller pour une
la —, nit nood, nit noodzakelijkheid gechose tie —, om eene nietigheid twisten.
On l'a fait rentrer dans son —, meu beefs
hoorzamen ; dwang, m. On lui tenoit le
couteau a la gorge , ce lui fut tine — de
hem tot zijne nietigheid, in zifuen y orendre sa bourse, men hield hem bet mes
rigen lagen liaat, doen terug keeren. Elle
"op de keel, hij was gedwongen, one zijne
a une grande fortune , mais l'esprit de —,
zif heeft eels greet vermogen, maar haar
beurs over te geven. Ne me reduisez pas
a la —, de vous dire des choses desagrea,
Terliand is niets, vcrftand beers zij niet.
bles, diving mij niet, breng mij niet
homme ern on,vaardig mensch,
de noodzakelijkheid, van u onaangename
deugniet ; t. de prat. , 'Mettre au —, adv.
dingen to zegeen; dringende nood, m.
vernietigen, niet toelaten. lVlettre au
Queile y avoit-il, de le faire ? war noodsur la requete, een fmeekfchrift te niet
zaakte hem, v'elke dringende nood was
doen, vernietigen. Article ti , e arcr, om bet te doen? La — de mes affaitikel, post, die flechts tot herinnering
res requiert, mifee dringende oinfiandigdient.
heden
vorderen • armoede, behoeftigheid,
zie
Nabel.
t.
de
mus.
Nebel, m.
yr. gebrek, o. li est dans la dertnere —,
Nebrie, f. t. d'hist. nat. nieuwe _Part van
hij is in de grootfle armoede, hij is zeer
kever, m.
Il est dans la — de toutes choses,
Nebule, e, adj. t. de bias. bewolkt. tett —,
hij
heeft gebrek aan alles; prov. Faire
bewolkt
de — vertu van den nood eene deugd
Nebuleux, se , adj. nevelig , nevelachtig,
ken, zich naar den tifd fchikken. La
mistig, donker, dijzig. Temps —, nen'a point de loi, nood breekt wet ; p1.
velachtig weder; t. d'astr. Les etoiles
noodwendigheden tot onderhoud van het
zsebuleuses paroissent COMMe de petites talevee. Cette succession le met a meme, de
cies obscures, de nevelige, flaauwe Ilerse procurer tomes ses necessites, doze erren Milner; als kleine doukere vlekken.
fenisflelthem in flaat, on: zichalle noodOn compte vingt-une etoiles dans la nebuweedigheden aan to fchajfen. Les ticker.
leuse d'Orion, men telt een en twintig
sites urgentes de retat, de dringende noodfierren ie het nevelgeflernte Orion; fig.
wendighedeevan den 'hat. Les necessites
Discours donker gerprek. II a l'air —,
de la insure, de noodwendigheden der
hij heeft ten droeyig, difzig gelaat;
nattier (als eten, drinken, flapen enz.).
s, M. foort van lipvisch ; zekere fang, yr.
Faire ses necessites, zijne nooddruft, zijn
Nebulosite, f. wolkachtige , dat iets yergevoeg doen, op het huisje gaan. De —,
duistert, o. tlunne, ligte ;revel, in.
adv. noedwendiglijk, noodzakelijk.
, necanees, f. pl. blaauw en wit
faut de —, que cela soit, dat moet needeellreept lifnwaad, o.
wendiglijk zijn. Ii s'en suit de toute
N6cessaire, adj. noodzakelijk, neodwendig,
se
11
rut
rendre
-data
cette
yolgt onvermifdelijk.
daaruit
tinoodig.
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Necessiter, v. a. noodzaken, dwingen, ver- I negative, een ontkennend vooeflel.
adveibe
pligten. Des que vows l'attaquez, von le
een ontkennend bijwoord;
weigerend. Il a lair z.iet er zoo
necessitez a se defendre, zoodra gif hem
aanvat , noodzaakt , dwingt gij hem , on;
vie, als of hij alles weigeren, affiaan
zal. Avoir Voix negative mans une assemzich te verdedigen. Jo suis necessite a le
dire , ik ben genoodzaakt, on; het to zegnblee, het rest in eene vergadering hebgen.
ben, om te Herren, dat eeee zaak niet
worde befloten.
ecessitetix , se, ad), nooddruftig , behoefNegation,
f. ontkenning ; ontkennend woord,
rig. Je l'ai connu bien riche, it est a preo. Non, ne , pas sont des negations, non,
sent fort —, ik heb hem zeer rijk gene, pas zijn ontkenningswoorden. En
kend ; en is hij zeer behoeftig. Une
Latin dcux negations valent une affirmation,
langue-necessiteuse, cone arme taal, die
in het Latifn beteekenen twee ontkene
eenen
zin
gebrek aarrwoorden heeft , one
ningen eene bevestiging ; t. de phil. afgoed nit te druklan; s. arme , behoefwezigheid eener eigenfehap of hoedanigtige.
held. Ne point voir, qui est une privaeion
Necrographie ? necrologie, f. befchrijving,
dans un homme aveugle, est une — dans une
gelchiedents der afgeliorvenen.
pierre, het niet zien, hetwelk, bij cox
Neerologue m. kerkboek , waarin men den
blind mensch, cone heroo y ing van het
dag van het
' overlijden der bisfchoppen
hem door de natutir gegeven zintuig is,
abten en andere beroemde perfenen,
is bij eenen 'leen de afwezigheid eener
bijzonder dergenen, die weldak'gheden
eigenfchap.
aan de kerk betoond hebben, vied: opgeteekend, o.rdoodetoek , eener gemeente, o. Negative, 1. afkeurend, ontkennend, verwerpend geyoelen, a. L'un soutenoit :'afNecromance, necromancie, f. zwarte kunst ,
firmative, et l'autre la een bevesgeestenbezwering, duivelskunst.
tigde , en de ander ontkende de zaak,
Necromancien, in. — ne, f. Zweirte kunstekeurde de zaak af. La — l'emporta, de
naar, kunstenaatfler, geestenbezweerder,
afkevrende flernmen kregen de overhand.'
duivelskunstenaar.
Demeurer stir la —, bij de weigering,
Necromant, e, zie het vorige woord.
onthenning
Persister dans sa
Necrophage , m. t. d'hist. nat. zekere kever,
bij
zijn afkeurend gevoelen volearden;
die op azen zijn onderhoud zoekt.
weigerend antwoord, o. J'ai eu une —,
Necrophobie, f. doodsvrees.
ik heb een weigerend antwoord gehad.
Necrophores, m. p1. t. d'hist. nat. naam der
Cet homme est tort sur la —, deze man
kevers, die de lijken begraven.
keurt
gemeenlijk allesb af; t. de grant.
dooden
of
ongevoelig
Necrose, f. t. de med.
ontkenningswoord, o. Dans la langue
maken van eenig lid des ligchaams , o.;
Francoise it ne faut pas mettre trois negatikoude brand, m.
ves dans une mettle phrase, in de Franfche
Nectaire , nectar, t. de bot. het binnenfle
taal moot men geene drie ontkenningsgedeette van den bloemkelk, dat den howoordjes in eene en dezelfele felling genig in zich bevat , o. honigkelk, m.
bruiken.
Nectar, m. t. de myth. godendrank; fig. kosNegativement,
adv. ontkennender wijze , bij
telijke wijn ; t. de bot. honigfap, o.
ontkenning. Il repondit hij antwoordNectarifere, adj. t. de bot. honigfap in zich
de met neon.
bevattend. La petite coupe du narcisse est
t. d'hist. nat. zekere vogel
—, de kleine kelk van de narcis bevat Neghobarra,
in Nieuw-Zeeland.
honigfap in zich.
Nectique, adj. t. d'hist. nat. Pierre —, zwem- Neglige, in. ochtend-, resorgengewaad , huiskleed, o. Me voila encore dans mon —,
peen.
ik ben nog niet gekleed, nog in mijn
Nectopode , adj. et s. t. d'hist. nat. met zwemochtendgewaad
, nog niet zoo als behoort
een
vogel
met
Oiseau—
,
pooten voorzien.
gekleed.
zwempooten voorzien.
Necydale, f. halfkever, zeker nachti nfekt, m. Neglige, e, adj. verzuimd, yerwaarloosd
enz. zie Negliger.
Necysies, f. pl. plegtige feesten der GrieNegligement, m. t. de peint. verzuim, o.
ken, ter core der afgeJlorvenen, o.
verwaarlozing met opzet, vr.
Nef, f. ruim, midden, o. buik eener kerk,
on.; gouden , zilveren of vergulden ko- Negligemment , adv. erchteloas , onachtzaans, nit achtiloosheid. Itipondre —,
leer, in de gedaante van ten fchip, waarsnot aehteloosheid antwoorden. S'habiller
in het tafelgoed des konings en der kozich flordig, zonder opfchik kiteningin van Frankrijk bewaard wordt,
den.
In.; t t. poet. !chip of vaartuig , 0.
f. nalatigheid, verwaarlozing,
Negligence,
op
eene
fchuit
m.
Moulin a —,-molen
onachtzaamheid, y r. verzuim, a. Il a
Nefasse, adj. t. Pant. Jour —, rust- of
perdu sa fortune par sa hij hoof: zijsz
vierdag bij het geregt der Romeinen,
geluk door zijne nalatigheid, onachttreurdag, ongeluksdag.
Zaamheid', verloren. Ceci est line petite —
prov.
Je
tie
l'ai
pas
mispel
,
tn.;
f.
de style, dat is eene kleine achteloosheAid,
eu pour des nefles, het kost mil veel geld.
four, een klein gebrek in den fill. Etre
Avec le temps et la paille les nefles marlsou negligemment, losrelijk,
vétu
a is
sent, door gedulet en vlijt wordt lets ten
niet zwierig, onaehtzaam gekleed zijn.
einde gebrap.
Negligent, e, adj. nalatig, enachtzaam,
Neflier, in. mespelboom.
achteloos. 11 est — en tout, hij is in
Neganopeau, m. t. de com. foort van boomall es onachtzaam enz.
wol, yr. katoen in elfrika, o,
afzweerder, afvallige van Negliger, v. a. verzuimen, verwaarlozen,
Negateur,
veronachtzamen enz. Vous negligez vos
den godatenst.
devoirs, gij verzuimt uwe pligten. 11
isidgatif, ive, adj. ontkennend. Un mot —,
*lige sa sante, hij verwaarloost zijne
Une
proposition
eel; ontkennend woord.
geDdd
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gezondheid. 11 a neglige une bonne occasion de faire fortune, hij heeft eene fchoone gelegenheid eerzuinzd, verwaarloord,
om zijn geltok te waken. Il a neglige
son arnitie, hij heeft zijne vriendfchap
niet geacht. Uri style neglige, een onbefcizaafde , vrije , ongedwoegene rcho
-trans. Un jardin een . flecht in
erde gehoudene, veronachtzaanzele tuin.
— de voir ses amis, zijne vrienden zelden
bezoeken; t, d'alg.
une quantite, eene
grootheld, als niet beteeleenend, weglav.
pers.
zich
zelven verwaar.
ten. ee
lozen , geene zoriee voor zich zelven of
voor zijne taken dragon. Il etudioit antrefois avec grand shin, ma,s presentment
it se neglige, hij fiztdeerde certifds zeer
maar nu verwaarloost hij zich
zelven, wordt 124 nalatig.
koophandel, handel. Se mettre
Ne4oce,
dans le —, eenen handel beginnen.
entend bien le —, hij verfiaat den koophaedel good. II fait — d'epicerie, hif bandelt in fpecerijen. 11 fait — de tout, hij
handelt iaa alles. Le — ne va pas comme
autrefois, de kooplzandel goat zon niet
'neer als eettifds. 11 se fait grand — de
ces marchandises en ce pays, er wordt , in
dit land, met deze koopwaren groote
handel gedreven; fig. Cet homme fait nn
deze man driift eenen flechten
vilain
handel, lzeeft eene flechte bantering. Il
se inNe (Vim dangereux
hij boat zich
in eenen gevaarlifken handel in.
adj.
verhandelbaar,
dat te vet-•
Isid,,gociable,
bandelen, voor den handel gefchikt is.
Les annuites sont negociables, do faarlijke
fche renten zijn voor den handel gefchikt , zijn verhandelbaar.
• Negocial, e, adj. dat voor onderhandeling
vatbaar
Negociant, m. koopman. 11 est -4 en gr.:is,
hij is koopman in het groot. Cette fail-.
lite a mine plusieurs negociants, dit ban=
kernet hoofs verfcheidene kooplieden doen
fp ringen, te gronde gaan.
Negociantisme, m. gelfel, gedrage, a.
geest der kooplieden, handelgeest, on.
Negociateur, m. trice, f. onderhandelaar,
onderhandelaarfler; bemiddelaar, benoiddelaarger. 11 a eu part Is cette paix,
it etoit du nombre des nhgociateurs, hif
beefs aandeel aan dezen vrede gehad, hij
was under het getal der onderhandemaars. C'est lui, qui a ete le — de cette
affaire, hij is de bemiddelaar van doze
zaale geweest. Elle a ete la negociatrice
de ce mariage, zij is de bemiddelaarfler
van dit huwelijk geweest.
Negociation, f. onderhandeling. Il a ete
employe dans la — de la paix, hif is bif
cle vredesonderhandeling gebruikt geworden. Sa — a 6E6 heureuse, zijne onderhandeling is gelukkig geweest. Il a une
difHcile entre les mains, hij beef: eene
enneifeleike handelzaak under handen; t.
de coin. La — d'une lettre de change, het
verhandelen van eenen wistelbrief.
Negocier„ v. a. onderhandeten ; verhandee
len. Les banquiersnegocient des lettres de
change, de banAlers verhandelen
brieven. C'est lui, qui a negocie cette
affaire, ce mariage, lour reconciliation, hij
heeft doze zaak, dit huwelijk, hunne
verzoeuing ondethandeld, bewerkt , tot
[land golz e agt. 11 est charge ,, de -- la
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paix entre ces- eleux pnissances, hij is be.
last, one over den vrede tusfehen deze
twee moe e ndheden te anderhandelen. II
se negocie quelque chose d'important, er
word: fete gewigrigs verhandeld,
vegoeil, negueil, zie
Ne,;re, m. Negresse , f. Neger, Negerin ;
t. 'd'hist. nat. zekere dagkapel , y r. ; fig.
fain. Traiter q. q. comme nn iemand
zeer hard , Ilaafs belzandelen.
Negre-pelisse, 1. foort van lijnwaad nit
garen en katoen, o.
Negrerie, 1. negerhuis , waarin men dezelve
opfluit eon er halide/ mode to drifven.
Negres-cartes, f. pl. t. de lap. ruwe fmaragd
van de eerge hoedanigheid, m.
Negrier, adj. m. Vaisseau
Negerfchip,
flavenhaler.
m.
ne, f. kleine Neger, Negerin.
Negritte, f. jonge Negerin.
Negrophage, m. aanhanger, voorilander van
den flavenhandel.
Negroi_,hile, En. adj. Negervriend, vijand
van den flarenhandel.
Negueil, zie Nigroil.
Negundo , tn. zekere Oosterndirche boom.
Negus, en. titel des keizers van AbysfiniY.
Neige, f. fneeuw. De gros flocons de —, groote fneeuevaokken. 11 y a deux pieds de
—, de la — de deux pieds, er ligt twee
voet hong fneeuw. Son habit est tout blanc
de —, zijn rok is geheel befneeuwd , is
Wit van _rneeuiv ; t. poet. La — de ses
cheveux , fnceuwwit haar ; t. de coin.
foort van flecht gemaakte karat; t. de
confit. fneeuwfuiker rn.; t. d'hist. nat.
Oiseau de —, zekere yoga van Spitsbergen. Un peloton de —, een fneetowbal.
Se battre k coups de pelotes de —, elkan.
der met fnceuwballen gooifen pra y. je
m'en soucie autant, que des neiges d'antan,
`ik vraag niets daarnaar, daar geef ik
niets um.
Neiger, v. imp. fneeuwen. 11 neige, het
fneeuwt. 11 a neige cette nuit, het heeft
dezen nacht gefneeuwd ; fam. it a neigh
cur sa the, hif beefs eenfneeuwwitkoold;
prov. Quand it a neigh sur les montagnes,
it fait bien froid aux vallees, oude lieden
zijn onvermogend, , hebben geene krachten meet-.
Neigeex, se , adj. fneeuwachtig; volfneeuw,
befneeuwd. Temps —, fneeuwachtig weer.
Des montagnes neigeuses, bergen vollneeniv,
met fneeuw bedekte bergen.
Neille , f. t. de ton. ontdraaid garen, o.
hennep voor yaten, die lekken, m.
Neitsoak, n. t. d'hist. nat. foort van zeekalf,
o. of zeehond, m.
Nelicouori, m. t. d'hist. nat. mos van Nadagaskar, o.
Neliete, f. zekere pettlyrucht dragende plant.
Nelumbo , waterplant in yr.;
fchildvormige zeeroos, yr.
Nembrosi, m. Egyptifche fafraan.
Nemeens , adj. ne. pl. t. d'ant. jeux Nemei fche fpelen, die bij het bosch Nemea
gevicrd werden.
Nemeonique, m. t. d'ant. overwinnaar in de
Nemelfche fpelen.
Nemesees , Netnesiennes, f. pl. t. d'ant. feesten ter eene van Nemeirs.
Nemeses, 1. p1. t. de myth. dienaresfen van
Nemefis.
Nemesis,f. t. de myth. Nemefis, de wraakgodin.
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nieuw, in den-nieu--.
Nemestrine,
t. d'hist. nat. nieuw gellacht Neoterique, adj. t.
van in rekten met tree vleugels, o.
wen Pima k.
Nemies, f. pl. treurgezangen tot lof bill' de Nee, m. t. d'hist. nat. waterichorpioen.
Nepente , f. plant met onvelmaaktebloemen.
lifkflaatI7en, o.
DV:morales, f. pl. t. d'ant. feesten, die in de Nepenthes, m. t. de ine..1. enc. treurigbeid
wooden, ter eere van de godin Diana ,
en zivaarmoedi g heid ve,eli if' end miael ,
o.; t. de bot. plant op Cellon, yr.
gevierd werden, o,
Neper,, m. Baguettes de --, werktuig, door
t. d'ant. tempel in aen wand.
Nemorat,
IVepernitgenonden, waarmede men fehieNemotile, m. zie Diptere.
lifk de Lerootfle getallen kan vermenigrule,
Nemours,
pl. geflacht der tweevleugelidigen; Neperi..auf'che flaafies , o. meerv.
ge infekten, o.
t. de bet. zekere plant in TosNems, m. iffrikaansch dier, gelifk een Nepeta,
kane, yr.
fret , o.
Nen, in. fang kind, gewijd tot den dienst 1\T(phalies, f. pl. t. d'ant. feesten der matig,
held bij de Grieken, o.
der priestess in Sant, o.
Nepheline, f. zie Sommite.
Nenies, 1. pl. zie Nemies.
Nenni, nanni , part. neg. fam. p een. C'est un Nephelion , m. t. de chit. kleine Witte vlek ,
door eene zweer op het oog veroorzaakt.
homme, avec qui it n'y a point de —, hij
is een jabroer, die overal ja op zegt. Nephelle, to zekere plant, yr.
Il fait, que vows partiez demain, ii n'y a Nepheldide, adj. t. de med.. Urine —, drabbige pis.
point de —, gij meet morgen yertrekken,
Nephiri, m. marmer, dat fehelpen of antle,
daar helpt gen neap tegen.
re zeegedierten in zich bevat„ o.
Nennear, nenuphar, m. t. de bot. zekere ivaNephralgie, f. t. de med. nierenfmart, yr.
terplant, gele en witte zeeroos, y r.
t. d'ant. Accorder le — h tine Nephrelinintique, adj. Ischurie —, van d
Neocorat,
wormen'
de nieren ontflane pisopflopflad den titel van tempelfiad
ping.
verleenen.
t. de nadd. nierenziekte.
Neocore,
t. 'Pant. opziener, koster des Nephresie,
Nephretique, nephritique, atlj. t. de med. tot
tempels bij de Griek n n; adj. Ville
de nieren behoorende Colique
nietimpelflad. Ephese, ,Smyrne etoient des
renpystor; s. tn. middel tegen nierenvines neoCores &Auguste, Efeze, Smirna
pijn, o.; niercnfleen; die het graveel of
waren tempelfieden van Augustus, fiehet nierenwee heef:.
den, in dewelke, ter eel e van Augustus ,
Nepritis, nephrite, nephritie, f. t. de mode
tempels gebouwd waren.
ont/leking der nieren.
Neocyclique, adj. Fete
, feast in het hegin van eene nieuwe ee-uw in de gefchie- Nephrocatalicon, on nephrocatholicon , m. t.
de med. reiniging,middel der nieren, o.
denis.
t. de med. befchrijving
Neodamode,
_ Nephrographie ,
vrifgelatene te SParta.
der nieren.
Neoenies, f. pl. t..d'ant. Bacchusfeesten, op
Nephrolitique, adj. t. de med. Ischurie
den deg, wanneer men nieuwen
eene van den nierenfieen veroerzaaktei
proefde, o.
pisopflopping.
Neogola, in. t. de med. nieuwe mak in de
de med. verhandeling over
Nephrologie, f.
borsten der vrouwen, na de blest, 'nr.
de nieren.
Neographe, adj. et s. die eene nieuwe fpel.
ling volgt, zich daaraan hecht. Un Nephrophlegmatique, adj. t. de bot. Ischurie
—, van verflijming der vaten entfiant
ecnvain
een rchrifrer, die eene niettpisopfloppinq..
we fpelling heeft aangenomen, en BezelNephropl6gique , adj. t. de med. Ischurie —,
ye zoekt in te voeren.
Neographie, f. nkographisme,
nieuwe
van cone verlamming der nieran entflans
pisopftopping.
rpelling, fehriffwifze der woerden, y r.
Neographiste, m. die eene nieuwe fpelling Nephropletorique, adj. t. de med. Ischurie
---4 door volbloedigheid der nieren enti nvoert .
Néologie f. het fmeden, uitvinden van -thine pisopflopping.
nieuwe woorden, o.; gebruik van oude Nephropyique, adj. t. de med. Ischurie
door den ester in de nieren vtroorzaakte
woorden in eene nieuwe beteekenis , o.
pisopllopping.
Neologique, adj. tot de nieuwe beivoordinLe
dictionnaire
—
de
Nephrospastique,
adj. t, de med. Ischurie
gen behoorende.
krampaehtige pisoptiopping in de nieren.
Desfontaine, het neologifche woordenboek,
het avoordenboek van nieuwe bewoordin- Nephrothrombolde , adj. t. de med. Ischurie
—, door geronnen bleed in de niereu ontgen van Desfontaine.
/lane pisopflopping.
Néologiser, v. a. nieuwe woorden uityinN'Ophrotomie, f. t. de chir. fnede in de
den en in gebruik brengen.
nieren.
Neologisme, m. jagen naar, e. zucht tot
het uitvinden van nicotine woorden of Nepotien, m. aanhanger, van itteftos.
seeffchap, es; familiezacht
nieuivigheden in eene taal, yr.
Nipotisme,
der pauzen, y r.; invloed der nabefiaanneokog , fchrifver 3 ulivinNeologue,
den van den pares op de flaatsregering.
der, aanhanger van nieuwe woorden in
eene taal; voorfiander van nieuwe genes- Nentunales, f. pl. t. d'ant. feesten, welke re
Rome, op den drie en twintiggen
lens in den godsdienst, neoloog.
ter ears van Neptunus gevierd everNeomoniaste, in. t. d'ant. vierder van het
den, o.
feest tier nieuwe maan.
t.
Neptune,
in. t. de myth. Neptunus, de god
Neomenie, f. t. d'astr. nieuwe maan ;
der zee; t. pat. Zee, yr.; t. de mar. Ad'ant. feast der nieuwe maan, o.
cheter un --4 eene verzaneeling yam zee,
t.mindr. nieuw entdekte fleets.
Neopetre,
neophyte, adj. nieuw bekeerd ; S. nieuw , kaarten koopen.
Neptunien
, in. natuurkundigey die de, vorhekeerde.
wing
Ddds
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wing des aardbols grootendeels aan het
water toerchrijft.
Nere, m. tijdperk van zes honderd faro;
in de tijdrekening der Chaldeers, o.
Nerve, m. t. de myth.Nereus,zeegod, ouder
elan Neptunfls.
Nerade,f. zeeworm,
zeeduizendbeen,
t. de m yth. zeenimf: Les nereides sour
represenCees tenant done main le trident de
Neptune, et de l'autre on dauphin, de zeenimfen ivorden met den drietand van
Neptunus in de eene , en met eene ': dolfijn in de andere hand afgebeeld.
Nerf,
zenuw ; pees , fpanader, y r. Le
— brachial, cubital, de arm-, de ellebooepees. optique, gezigtzenuw. Ces nerfs
servent de monvernent, deze zenuwen die.
nen tot de beweging. Ls debauche affbiblit les nerfs, de lesbandigheid verzwakt
de zenuwen. La fievre des nerfs ou nerveuse, de zenuwkoorts. La contraction des
nee's, de zamentrekking der pezen; t. de
mar. — ferure, flag op de achterpees. —
boeuf, bullepees. Donner is q. q. des
soups de— de boeuf, iemand Hagen met
de bullepees geven; fig. voornaamfle driff.
veer, ziel van iets. L'argent est le — de
la guerre . het geld, y r. is de ziel van den
eorlog. Avoir du —, kracht, flerkte
hen. Un discours sans —, Cori krachteloos
gOerek. Bander les nerfs de son esprit,
zijne geestvertnogens infpannen; pl. t.
de re. rugband van een bock, ,n.
lk:gr eriete, t. de bot. zie gpilobe.
Nerinde, f. t tie com. foort van Oosteindifche taf, o.
Nerite, f. foort Part zeeflek.
Neroli, m. t. de pharm. geest van reran'sbrae rem.
Veronien, adj. t. (rant. Jeux Neroniens, letterkundige !pezen, van Nero ingeffeld.
kruisdoorn.
Nerprun,
Nervaison, f. s. d'anat. verzamefing, zamenkoming der zenuwen.
Nerval, e, adj. t. de med. Remede —, middel yoor de zenuwen. Fievre , toux nor.
vale, zenuwkoorts, -hoest ; zennwfiere
trend , zie Nervin.
Nerve, e, adj. t. de bias. Plante nervee,
plant met vezels van eene 4ndere kleur,
dun het overige.
Ziemer, v. a. met pezen of zenuwen veerzien. un battoir, een rake: met pezen
overtrekken, emwinden; t. de rel. — un
livre , eon both ruggen , met ribber; maken.
Nervenx, se, adj. zenuwachtig ; gsrpierd,
Rork, krachtig. Le pied est la pantie du
corps la plus nerveuse, de voet is het zenuwachtigfle gedeelte van het ligchaam.
it a des bras —, hij heeft gefpierde arten flerke man; fig.
eeen. Un homme
een krachtvolleflijl,
Un style, discours
rode.
Nerveze, adj. inut. donker. Un auteur
een winderige , hoovaardige fchrijver.
Nervin , adj. t. de med. zenuwverfierkend.
Les nervins, les remedes ne vins, de zenuwverflerkende middelen.
t. de rel. werktu g, em de ribNarvoir,
ben van den band to maken.
Nervoire, f. t. de conf. foort van nijptang,
flempel, m.
Nervure, f. bezettine. met zenuwen; t. de
rel. ribbing van een bock; p1. t. d'arch.
fchcrpt kanten' aan sea kruisgewelf,
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(moulures des consoles, des arcs doubleaux)
m.; t. de bot. Les nervures des plantes,
de ribbingen aan planten; teitilekende
;wad aan broeken, rokken enz.
Nesarnak, on nezarnak,
d'hist. nat. foort
van dolfijn.
Nescio l'os, (snot Lat.) uitdrukking van
evetgersng, tk ken u met , ga keen.
gewoon fchrift der PerziaNeskre ,
nen , o.
Neste,
ends afgezette Franfche mutt:, yr.
Nestalik, f. groote letter der Perzianen.
Nestees , f. pl. t. d'hist. anc. Tarentijnfche
vasten, yr.
Nestor, in. ortdfle, evijsge en kundiglie.
Nestorianisme , us. leer van Nestor ins, die
flaande wilde houden, dat Maria niet de
moeder Gods ware, yr.
Nestorien, aanhanger van Nestorius;
ook die ontkent, fiat de heilige Geeet
uitgaat van het IVoord.
Net, te , adj. zuiver, fchoon, rein, net,
zindelijk ; klaar, helder; ledig. Des
souliers nets , fchoone fchoenen. Sa
bre est bien nette, zijne kamer is zeer
net. Donnez-nous des assiettes nettes, geef
ons fchoone borders. Il faut tenir ses dents
nettes, men moot zijne tanden zuiver
houden. Cette eau n'est pas nette, dit water is niet rein, =liver. Cet enfant est
dit kind is rein, zindelijk, bemorst
zich niet sneer. Une ecriture nette, een
zuiver,. net, duidelijk fchrift. Nous
avions grand appetit, aussi fimes-nous plats
nets, wij hadden grooten honger , wif
maakten coin alle fclsotels fchoon, ledig.
Un style —, een zuivere fchriffflijl.
Mettre un theme au —, eon opflel in het
net fchrifven. Cette fille a la voix nette,
dit meisje heeft eene heldere flem. Ce
yin n'est pas —, die wifn is islet zuiver.
Cette expression n'est pas nette, deze nit.
drukking is niet klaar. Cola est clair et
dat is klaar en duidelijk. Ce bien
est —, dit vermogen, goed is zuiver,
zonder fehulelen. Ses dettes payees, it lui
reste de quitte et de — trois cents florins,
wanneer zijne fchulden betaald zijn ,
bLifft hem nog drie honderd gulden vrif
geld over; t. de com. Cette balle de cafe
pose cinq cent tinquante livres, it y a de
tare cinquante livres, par tint reste cinq
cents livres , deze baal koffif weegt viff
honderd vijftig pond, er is vijftig pond
tarra, des blijft viefleonderd pond netts
of zuiver ; fig. Il a Fame hij heeft
een rein ge'weten, zich niets to y erwiften. Il a les mains nettes de ce qu'on lui
impute, hij is enfchuldig aan hetgeen,
neat men hem vie's'. je veux en avoir le
coeur —, in zal daarover openhartig
verklaren, uit tnijn hart fpreken, zoo
als ik het meen. Un procede —, eene openhartige handelwijze. Je sues — de ce
crime, ik ben rein (onfchuldig) van deze
misdaad. Faire maison nette, zijn huit
zuiveren, zijne dienstboden wegjagen,
van dienstboden veranderen. Jamais it ne
m'a fait une reponse nette, nooit beef: hij
tnij een beflemd, klaar, duidelijk ant'woord gegevsn. 11 est encore sain et -,
hij is nog gezond en ravel; adv. eensklaps;
gebeel, volkomen ; fig. refit nit, zonder
ornwegen , onbewimpeld. Cela s'est casse
comme son verre, dat is eensklaps, geheel ale een glas in flunks,' gebroken.
Je

NET
Je votes dis
ce que j'en pense, ik zeg
road uit, wat ik er van den,. I1 me
l'a refuse hij heeft het mij regtuit
geweigerd.
NetoYde, f. (nomique) t. de mus. anc. gefcherpte Coon , m.
Netopion,
rpecerijzalfder euden, yr.
Nettement, adv. zuiver, reiniifk, net enz.
.11 fait se tenir —, men tnoet zich net ,zuiver houden. Un meuble
travaille, een
un
net gewerkt fink huistaad. Tenir
enfant, een kind rein houden; fig. duidelijk , klaar. Il s'explique
hij drukt
zich duidelijk nit ; ronduit, onbewitnpeld. lui a dit — la veritë, hij heeft
\hem onbewimpeld, ronduit, de waarheid
gezegd.
Nettete, f. reinheid, zuiverheid; duidelifkheid, klaarheid enz. 11 ragne une
grande — dans cette maison, er heerscht
eene groote zindelijkheid, reinheid, in
dit huffs; fig. La — d'eoprit, de voix, de
klaarheid, helderheid van vet/land, van
flem.
Nettoyensent, nettoiement, m. reinigen,
fchoonmaken, o. On lui a donne qch. pour
le — de la maison, men heeft Haar iets gegeven veer het fchoonmaken van het huis.
Nettoyer, v. a. reinigen, fchoonmaken.
eon huis fchoonmaken. un
—unemaiso,
fusil, een geweer fchoonmaken. Se — les
fig,
—
zijne
tanden
fchoonmaken;
dents,
la mer des corsaires, lee chemins des vc,
leurs, de zee van zeeroovcrs, de wegen
van reovers, zniveten. — la tranchee , de
belegeraars nit de loopgraeen jagen. —
f el winners. — les
le tapis, het geheele e
affaires, le Bien d'une maison, de zaken,
een
huis in orde brenhet vermogen, van
gen. — une pens6e, cent meening , gedachte kfaar en duidelijk maken; t. de rel.
— des livres, beckon wasfehen ; prov. — q.
q. sans vergettes, iemand braaf afrosfen.
Neuc-num , foort van fans, uit kleine,
in tout, azijn en pep er gelegde, visrchen, ten gebruike i n de ragouts to
Tunkin, yr.
Neuf, adj. num. negen. — cents chevaux,
negen honderd. L'an mil huit cent dix —,
het jaar duizend ache honderd negentien.
Charles —, Karel de negende ; s. m. negen,
yr. negende. Le — de carreaux lui est entre, hij heeft ruiten negen gekregen.
Elle est dans le —, zij is in de negende
masa barer zwangerheid.
Neuf, ve , adj. nieuw, nog niet gebruikt.
Un chapeau —, een nieuwe hoed. Des
souliers neufs, nieuwe fchosnen. Une maison neuve, een nieuw huis. Un livre —,
een nieuw, nog ongebruikt bock. Terre
neuve, nieuw beploegd land; fig. Une
expression neuve, eene nieuwe uitdrukking. Faire maison neuve, zijn huh met,
nieuwe dienstboden yoorzien; prov. Cela
arrivera plutOt, que robe neuve, dat
ken hem ligt gebeuren. Il n'est rien tel,
que halal nieuwe bezems vegen fchoon;
fig. onbedreven , onnoezel, green, onervaren. h est tout — en ce métier-la, hij
is nog geheel onbedreven in dit handwork. Elle est encore neuve aux affaires du
ménage, zij is nog onervaren in de huishouielijke zaken. iltes-vows encore —
dans cette ville ? zijt gij nog onbekend,
vreemd, nog
no o- een nicuweling in deze
frad? Cet etudiaut est encore —, doze
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Iftttlent is nog groen. Un coeur een
hart, dat nog geene liefde gevoeld beefs,
dat nog niet heeft bemind. Achetcr des
chevaux Innis, onberedene, niet of weinig
gebruikt3e, paardcn koopen; s. m. nieuwe,
hergeen, dat niesow is, 0. Donnez-nous
du —, goof ens van bet nieuwe. Il y a du
— dans cette idle , er is iets nieuws in dit
denkbeeld. A —, adv. 9p nieuws, van den
grond op. Refaire un bfitiment a —, en —,
tout h —, eon gebouw op nieuws , van den
grond op, opbeuwen. Blanchir des dentelles
—, kanten wasrchen, zoo dat zij er
als nieuwe uitzien. De—, in het nieuw.
Il a fait habiller ses enfants de —, tout de
hij heeft zijne kinderen inhet nieuw,
geheel in het nieuw, laten kleeden, fieken.
Neufme, tn. t. de Bout. negende gedeelte,
dat eertijds de pastoors van het huisraad der afgeflorvenen namen, o.
Neume , m. verlengen van den Loon der
laatfle lettergreep in het zingen, a.
Neurade, f. t. de bor. zekere roosachtige
plant in _Egypte.
Neuranie, f. negen; petal van negen, o.
Neure, f. t. de mar. haringbuis.
Neurileme,
t. d'anat. zenuwenhuid, yr.
Neuritique, zie Nevritique.
Neurographie, f. zie Nevrographie.
Neuropastes, f. pl. t. de myth. foort van
houten poppen, die, bij de Bacchusfees.
ten tend gedragen werden.
Neuropteres, zie Nevroptbre.
Nevrose , zie Nevrose.
Neuste, neuvete, tol , dien een fchi p,
dat veer het eerst to Parijs komt, moot
betalen,
Neustse, zie Aldnuisier.
Neutralement, adv. t. de gram. neutraal, on.
zijdig , op eene onzijdige wijze.
Neutralisant, m. t. de med. neutraliferende
liof, y r.; neutraliferend middel, o.
*,Neutralisation, f. onzijdig waken, nentra.
liferen, o.; voorloopig verdrag van on.
zijdigheid, o.; p. u. t. de med. La —
d'un virus , een veneriek vergif dooden,
onfchatielijk waken.
* Neutraliser, v. a. onzijdig, neutraal maken. Vise ville neutralisee, eene veer nett•
traal, onzijdig verklaarde, flad ; ver•
zachten, watigen. — l'action d'un principe , de werktng van een grondbeginfel
matigen, onfchadelijk maken. un endroit infecte d'une maladie epidemique,
cone van eene aanflekende ziekte befmette
plants alle gemeenfclzap met andereplaat.
fen affnijden.
Neutralite , f. onzijdigheid, neutraliteit.
Notre roi est demure dans la onze ko.
tang is bij de onzijeligheid , is onzijdig
gebleven. Il a declare la guerre aux pets.
pies , qui ont viola la — generale, hij heeft
den oorlog verklaard aan die volken , die
de algemeene neutraliteit gefchonden
hebben. 11 garda la — dans leur dispute,
hij bleef bij hunnen twist onzijdig.
Neutre, adj. onzijdig, neutraal. Je de,.
meure dans le —, ik blijf onzijdig, ann
geene part& toegedaan ; t. de but. Une
Fleur
cone bloom zonder vezeltjes en
flampertjes ; t. de chins. Sel
neutraal
zout, noch zuur, noch loogzout zijneis
t. de gram. Ce snot est du genre —, dit
woetd is van bet ouzijdige yeflacht. Un
verbe
een onzijdig werkwootel. Aller,
dd3
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Nibiles, m. (Dort van zakpijp of doede,zak'
in
Nicane, t. de cow. A atoen reit Loango, o.
Niccolane, niccolanum , tn. t. de miner. zekere bergfloreliike zelfliandigheid, yr.
t Nice, adj. eenvoudig, onvo6zel Une promesse
eene eenvendige
Nicee, f. t. de ni N tli. nicer, zie Naacle.
Nicefro, m. Afriltaanfche firuik , ivelks
i . rucht gelifkt naar eene an,nas.
t Nicement,
eenvoudiglifk.
Nicet6, f. zie Naivete, Simplicite.
Niceteries, f. pl, t. d'ant. overuinningsfeesten to iithene, ter eere van Minerva, 0.
Nicet.te, adj. f. allereenroveliet.
m, ambtenaar bif de Turken, die den naam van den grooten beer
op de brieven , die hij doer afzenden ,
drukken in et.
Niche, f. t. d'arch. Nolte y r. vak in
eenen muur, ono er eene kagchel, een
head, o lets anders in to p laatfen, o.;
afgezon arde plants; prov. II est place,
comme tin saint dans la—, hif is geplaatst,
hij zit , als een heilige in zijne oils
hij zit Z' er wel; fireek, trek, in. Faire
une q. q., iemand eenen flreek fpelen, eene poets bakken. Ces niches.la ne
me plaisent point , deze trekken, poetfen
behagen mil niet.
Nichee, f. nestvol , o. 11 a pris la mere et
la nichee, hif heeft de nude, het wijfie
met het nestvol, tact de jongen weggenomen. La — etoit de cinq petits oiseaux,
er wares viff jonge vogels in het nest.
Une — de souiis, een, nestvol niuleen;
fig. fa g . Une — de voleurs, een nestvol
dieven, een dievennest. 11 a chasse toute
la —, hif heeft het ganfche gebroed weggefaagd.
Nicher, v. n. nestelen, zijn nest waken.
Les hirondelles niclient at-ix fenetres et dans
les ecuries, de zwaluwen nestelen, waken
hare nesten aan de venfiers en in de
flatten; v. a. fain, op eene plaats nederzetten, vestigen. Qui vous a niche en cot
endroit? 'vie heeft u op deze plaats neergezet, gebragt? hoe home gij hier? Se
— clans une 111'49011 zieh in een goed funs
nederzetten, ter woon begeven.
Ni-het, m. nestei ei, dat men in een nest
legt , opdat de kippen er eijeren zoutien
bijleggen.
Nichoir, m. broeikooi , yr.
Nickel, m. t. de miner. zekere bereof van
eene witte en weinig r oodachtige kleur.
Nicodeme, in. pop. gt oote domoor,, 111 zeer
onnoozel mensch, 0.
Nicolaites, in. pl. Nicolditen, naam van
de oudfle fekten des Christendoms.
alt op de hobo, vr.
Ni, 0 1 0
t Nicol-6e, f. onnoozel tnessje, 0.
Nicoreaux, pi. vierkante flukken gefpletone dakpannen, tot de vakken tusfchen
de balken, o.
tabaksNicotiane, f. nicotiana, tabak,
plant , vr,
t. d'hist. nat. geflacht van
Nicrophore,
infekten met hoornachtige vleugels, o.
Nictages, nictvgynees, f. pl. gejlacht van
planten, o. zie Nyctages , Nyctagin4s.
jasmijnplant 5 yr.
Nictante,
Dictation, f. t. de med. foort vary blikking
wet de oogen, wanneer zich de oogleden
fluiten.
aedurig
d'oiseau, vogeinest.
Nid , in. nest , a.
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cle meineaux , nins ,rchennest. N'en appro.
chez pas, VOUS lui ieriez hair son —, ga
er niet zoo kort bij, gij zoudt waken,
dat hij zijn nest verliet. Le — des oiseaux de proie est appele aire, het nest
der roofvogels noenit men aire; fig. Elle
aline a dormir, on la tIOLIVe jusqu'a
dans son —, zij houdt van flapen , men
vindt hater tot twaalf ure in Naar nest;
prov. Petit a petit l'oiseau fait son —,
door aanheudenden arbeid, allengskens ,
bereikt men zijn oogmcrk, Rome is niet
op eenen dag gebouwd, met den tijd worden alle zaken volbragt enz. Il a spouse
une veuve fort riche , ii a trouve la un bon
hij heeft eons neer rijke weduw gehuwd, hij heeft daar een warm , good
bed gevonden, een voordeelig huwelijk
gedaan. Prendre la pie au —, zijn oognark bereiken, eene gunstige gelegenheld vinden, datgeen ninden, wat 171
zoekt. On n'a plus tiouve , que le —, men
is to last gekomen. A chaque oiseau son
— est beau, ieder vivelt zijne woning de
mooifie. I1 croit avoir trouve la pie au —,
hij meent den (zap gevonden to hebben,
eene gpnle ontdekking gedaan to hebben;
fig. Etre loge dans un — a rats, naauw
gehuisvest zijn; t. de bor. — d'oiseau,
zekere plant, groeijende aan den voet
der denneboomen, y r.; t. de guer. — de
pie, huisje, dat de belegeraars waken op
eene ores.
Nidoreux, se, adj. t. de med. prat eenen
brand- of rotten reuk heeft, dat verrot
of gebrand riekt.
Niduleire , f. t. de bor. fponsachtig teitwas ,
o.; nestzwam , 0.
Niece, f. nicht, brooders of zusters dochter.
Nielle, f. honigdauw, brand in het koren,
. Le brouillard gras, la pluie, qui tombs
pendant l'ardcur du so/ell, cause la —, de
a'ettige neve?, mist, de regen, die gedurende de t onnehitte valt, veroorzaakt
den honigdauw ; narduszaad, o.; rood
onkruid in het koren, o. — de Candie,
zie Nigelle.
Nieller, v. a. doer den honigdauw bederven.
Du bled nielle, koren, dot door den henigdauw bedorven, verbrand is; t. de
gray. de trekken van het gegraveerde oe
wctaal met eene znarto kleur vullen.
Niellure, f.. ti de gra y. zwart ere der
tfrekken van eene gegraveerde plaat, o.
Nier, v. a. ontkennen, loochenen. C'cst tine
N'erit6, qu'on ne pent—, het is eene waarheld, die men niet ban ontkennen. 11
nie, quo cela soit, ii nee, de l'avoir fait,
hif loachent, dot het zoo is, hij out.
ke p t, het gedaan to hebben; t. de log.
j'accorde la majeure, mans je nie la mineure, ik fla de eerfle (telling der fluitrede
toe, mats de tweedo ontken ik.
Nife, nef, f. opperfie opperviakte van tone
leibank.
Nigaud., e, adj. Comp, eenvcudig, onnoozel
(niais). Que ce garcon est —! wat is die
jongen ; s. lompert, m. flechthoofd,
o. ; t. cl'hist. nat. vogel van het gefiaeht
tier pellikanen, die duikt, zoodra hij
vuur ontdekt.
Nigauder, v. n. zich met beuzelinfen ofrhouden bc y zelwerk verrigten; eien.we
fireken begaan.'
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belling van een hcuveltje met het paslood meten; gelijk maken. Cette allee
est inegale, it faut la —, deze laan is ongelijk , men moet dezelve gelijk maken;
fig. — les fortunes, de geluksgoederen
gelijk maken, gelijk verdeelen; fig. zie
Vetiller,, Lanterner.
Nivpleur, waterpasmeter ; * flaatkundige gelifkmaker in Ft ankrijk ender waken de 7akobijnen den eerfien rang bekleedden. Les niveleurs sont occupes du
niveilement du terrain , de waterpasmeters
zijn bezig met de meting met het paslood; fig. Engelfche yakobijn van 1649,
aanhanger van de gelijkheid der geluksgoederen in Engeland.
Nivellement, m. meting niet het paslood,
yr ; of effenmaking, y r.; fig.
gelijke verdeeling der geluksgoederett, vr.
Niveole, f. t. de bot. fneeuwklokje, lenteklokje , o.
Nivereau , niverolle, f. t.
nat. fneeuw.
vink, in.
Nivet,
inns. vermindering ,verleend aan
eenen zaeabezorger, yr.
Nivetce, f. foort van fthoone perzik.
* Nivose, m. fneeuwmaand, vierde maand
des Franrche republiek, van den ecn en
dertiggen December tot den negentienden Yanuarif , yr.
rilanneton,
foort van lichtgevende kever
„van Siam.
f a No , adv. zie k la Nage.
1\oailles, rn. pl. noailles, foort van Louis
d'or, geflagen in 1716.
Nobilairc...,
lifst van al de edelen of adelijke geflachten,van den adel eens lands,
yr.; adj. adellijk. L'ordre —, de adellijke /land. Aristocratic —, adellijke aristokratie.
Nobilier, ire, adj. tot den adelijken Eland
behoorcnde, voornaam. Prejuges nobiliers,
vooroordeelen des adels.
Nobilissimat, waardigheid der alleredel/len, hoogfle waardigheid na die der
Cefars yr.
Nobilissime,
alleredelfle in het .Romeinfche keizerrijk, die op den Cefar volgde ; adj. t. d'ant.
Eire qualifie du
titre de —, den titel als edetfle hebben.
Nobilite, f. zie Noblesse.
Noble, adj. adellijk, van adel. Il est —
naissance, par sa naissance, hif is van adellijke c'boorte, door zijne geboorte van
adel. Etre — de race, de maison, van
adellijk gellacht, van een adellijk /ails
zijn. II est — de pare et de mere , hij is
van vaderlijke en moederlijke zijde van
adel; prov. II est fou, on lc roi n'est
pas —, hij is een uitgemaaite gek • fig.
edel, verheven, heerlijk, voortreffihijk,
grootmoedig enz. Il a des sentiments no.
b!es, hij heeft edele, verhevene gevoelens.
tin cocur eon edel hart. Ce qui parolt
— a l'un , parolt bas a l'autre
wat
'
den eenen edel , voortreffelijk fchijnt,
fchijnt den anderen lang. C'est cue action
—, dot is eene heerlifke daad. Les
levriers sont les plus nobles des chiens, de
windhonden zijn de edelfle van alle
honden. Les parties nobles du corps, de
eclelfie deelen des ligchaams, als het
hart, de lever, de herfeven enz., t. de
chir. tot de voorttelin,,o. behoorende deelen ; s. In. edelman. Les nobles et les ro.
de burgerlti,ten.
tuners, de adelitiken
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Tout gentil-homme est —, mais tout .-. n'est
pas gentil-homme, ieder edelman is adellijk, maar niet leder adellijke is odaman. Le prince fait des nobles, mais le
sang fait des gentil.hommes, de verst
maakt adellijken, moat- het blood, de
afkomst maa41 edellieden; t. de mon. —.
a la rose, rozenohol.
Noblement, adv. op eene edele wijze, edel,
adellijk, deftiglijk , heerlijk, voortreffelifk. 11 n'est pas noble , mais it fit —,
hif is niet van adel, maar hij lsefr
deftiglijk. 11 nous a traites —, hij heel,
ens heerlijk onthaald. 11 pease —, hij
denkt edel.
Noblesse, f. adel, adeldom, tn. Ancienne,
nouvelle —, oude, nieuave adel. On lui a
donne la -=, men heeft hem den adeldons,
geg• even, izij is tot den adelfiand verhe.
yen. Il ne se pique point de —, hif beeldt
zich niets in op den ads!, hij is op des
adel niet hoovaoedig. Des lettres de —,,
brieven, bewifzen van adel. — d'agrega.
Lion, aangenomene adel. — par les armoires, wapenadel. — de chevalerie , ridder.
adel. — clericale, geestelijke adel, ads!.
Hike voorregten der geestelijkheid. -palatine, koninklijke huisadel. — de
quatre lignes ou quartiers, ads! van vier
geflachtslijnen. —trausmissible, erfelijke,
overgaande adel. ,— vanale, gekochte
adel enz.; ridderfChap; edellieden, ve.
meery. La — d'Allemagne, de Duitfche
tidderfchap. Une assemblee de la —, eons
vergadering des adels , van de gezamen. w
lijke edellieden van een land. Une as..
semblee de —, een gezelfchap van edelie
lieden, van adelijke perfonen; fig. verlievenheid, voortreffelijkheid, edelmoedigheid; edele, o. — de coeur, `d'ame.
de sentiments, verhevenheid , edelmaedigheiel van hart, ziel, van gevoelens.
La — de style, d'expression, het edele, its
flifl, in uitdrukking, verhevenheid vats
flijl, van uitdrukking. 11 y a beaucoup
de — dan sa conduite, hi/ beef: veal *del:
in zijn gedrag. Cette figure a plus de —,
quo de beaute, doze .figuur beefs meeted41s, dan fcboonheid. — vie= de vertu,
de dfiagd veradellijkt.
t Noblois, .m. zie Noblesse,
Noce , f. et noces, pl. huwelijk, s. echt,
m. Des enfants des premieres noces, kinderen nit het eerJle huwelijk. Elle l'a
epouse en secondes noces, zij heeft met
hem een tweede huwelijk aangegaani
bruiloft, yr. bruiroftsfeest, a., Je vais
aux —, ik ga ter bruiloft. Toute sa fa..
male emit a sa —, a ses noces, zijne ganfche familie was op zijne bruiloft. Une
— de village, eon dorpsbruiloftsfeest,
eene boerenbruileft. 11 ne voulut point
-faire de noces, hij Wilde Beene bruiloft
geven. 11 vient de la —, hij konst yen de
bruiloft. Les noces de Cana, de bruiloft
to Kana. Habit, present de — ou de noces, bruiloftskleed, -gerchenk; bruilofts.
gezelfchap, a. Toute la — est allee a re.
glise , het geheele bruiloftsgezelfchap is
naar de kerk gegaan; prov. N'etre pas a
la —, in gevaar, in verlegenheid zijn.
It lie fut jamais a telles noces, hij is nog
nooi t Zoo kwaad er aan geweest, ,zoo
to kermis geweest. Faire — de chien,
tilt ontucht huwelijken. Voyage de mai.
tre, noces des slots, de knechten hebben
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bet niet beter, dart op refs; wanneer de
beer rift is , maken de knechten goede
Fier. Il est arrive, comme tambogrin a noces, hij kwam joist van pas. Ce ne sons
clue notes, het zifn niets, dais yrolijke
daren.
Nocher, m. t. de pods. fluurnian, fchipper.
Caron, le pale —, Charon, de veerman
der deaden.
Nocier, In. die bij de bruiloften voorzit;
adi. t. poet. La nociere jtmon, de bruiloftsgodin 7uno.
Nocologie , f. z e Nosologie.
Noctambule, noetambnlisme, somnatnbule,
sornnambulisme, tn. flanpwandeling, vr.;
magnetifche flaap , yr.
Noctifiore, adj. t. de bot, naciabloeijentl.
Noctilion , tn. t. d'hist. nat. bruine vledermills , yr.
Noctiluque , adj. bif nacht blinkend, fchifneed , glinfierend. Les vers luisants sont
des noctiluques, des insectes noctiluques,
de bolworrnen glinfleren bii den nacht,
behooren tot de infilten, die des nachts
glØrifferen.
Noctuelles, f. pl. foort van nachtvlinders.
Noetule, f. t. d'hist. nat, foort van vleermuis, 1pekmuis.
Nocturlable, t. de mar. foort van grandboeg , nachtwijzer,, waarmede men, des
nachts, de hoogte van de noordflarneemt.
Vocturne , adj. ,nachtelifk, dat des nachts
gebeurt. Une apparition, vision —, eene
nachtverrchijning, nachtgezigt. Les oiseaux nocturnes, de nacktvogels , vogels
die des nachts vliegen ; t. de bot. Plante
nachtplant, die des nachts bloelt enz.
Les maniaqnes sont tres sujets nstx desordres
Locturnes, de maanzieken krijgen home
aanvallen zeer dikwifls des nachts ; s.
nachtgezang in de Roomfilie kerk, o.
Les =tines se divisent ea trois nocturnes,
de vroegmetten weeden in drie nachtgezangen verdeeld.
Noctutnement, adv. p. u. des nachts, hi]
nacht.
Noddi, m. t. d'hist. nat. foort van zeezwalaw,, yr.
Nodiflore, adj. t. de bot. wanneer de bloem
op de kwast, knoest groeit.
Nodosite, f. t. de bat. knoesterigheid. La
— d'une tige, de knoesterigheid van eenen
ft engel.
Nodus,
t. de chir. knobbel op de beenen,
pezen enz. Il a un
sur le genon , hij
heeft eenen knobbel aan de knie.
Noel,' tn. kersmis,vr. kersnacht ;kersfeest ,
a. Les jours de —, do 'kersdagen. Nous
aurons vacance.
kersmis zullen
vacantie hebben ; kerslied, o. Chanter
des flats, kersliederen zingen; pros. On
a taut chants , cried , la fin it est
vents, men beefs zoo lane daarvan gefproken , totdat het eindelijk gebeurd
is.
Noela-tali, n2. zekere Oost-Indifehe boom,
foort van loran.
Noeud,
knonp, fink. Faire, defaire un
—, Canon knoop, firik maken, losmaken.
Bien serre, een zeer vaste knoop.
Ce — est trop Melte, die knoop is to los.
Alexandre coupa le — Gordien, Mexander
hakte den Gordiaanrchen knoop door. —
de tisserand, weversknoop. Un
coolant
courant, een 'Idle. of fehuifknoop, die
ksgaat.
dtepee, degenfirik,
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de cravate, halsdoek,frik , fir-lk aan eene
dos. — de rubans, ‘firik , bos linters. —
de diarnants, diamanten flrik, boot. —
d'epa.ule , _rehouderlint , -kwast; t. de mar.
./leek. — plat, platte, zeemans-, rchippersknoop. — de vache , oude wifverp.
knoop. — de bonline, ankerfleek , zoo ale
de gordings en boelijns op de zeilen warden gefloken, of gelijk men een Bind om
een pak of klein vaatfe flropt.
a elingue, paalfleek.
d';.s.coute , fehootfleek. — d'anguille, timinerfleek. —
bois, pakfleek. Demi —, mastwerp.
de jambe de chien, trompet. plein
poing, drabbele enastwerp. — de hauban,
flaande wantknoop. Noeucls de ligne de
Tok , knoopen of merken der loglijn; fig.
band. Le — sacra du manage, de heilige
band des huwelifks. lls sont attaches,
lies d'un double — d e parents, zij zijn
door eenen dubbelen band van bloedverovantfchap verbonden. Rompre le — de
l'amitie , den band van vriendfchap breken; knoest , knobbel, kwast in bout
en mariner, y r. Le bois de cornouiller
est plein de noeuds, het ;lout van den
kornellenboom is vol knoesten. Le tilleul
est un bois, oh it y a peu de noeuds , de
lindeboom is een bout , waaraan weinig
kwasten zifn. Ce bois ne saurott se fendre
dr6it, it y a trap de noeuds, dit horst laat
zich niet regt L'oliften, het heeft to veel
knoesten. — de roseatix, lootfes van riot;
knokkel. Les noeuds des doigts , de knob.kels der vingers. Le — de la gorge, de
keelknobbel, het firottenhoofd ; fig. zwarigheid. Voila le — de l'affaire dat is de
zwarigheid van de zaak. j'ai trouve le
ik heb de zwarigheid gevonden. C'est
un Gordien, dit is eerie zeer ingewikkelde zaak, eene zwarWeid , die onoverwinnelijk fchijnt; fam. 11 ne passe
pas le — de la gorge, het is een gedwongen inch; t. de bot. knopje aan eenen
JlengeY, dat de bloem geeft, o.'; lid van
eenen halm, o.; t. de chir. zie Nodus;
t. d'astr. doorfnijdingspunt van de wegfireep der planeten met den zonneweg
0.; pl. t. de chas. vleeschklornpen, die
aan de vier heupen van het herr groeijen; t. de pech. coin. langzaam gedroogde
'en weinig gezouten ft,keisch; t. de plumb.
vereeniging van twee ftukken hod met
foldeerf31, o.; t. de verr. knopje op de
glasfchijyen, o.
Nogat, zie Nougat.
Noguet, m. lange en ondiepe . ben , mantle,
y r. korf der fruitverkoopers enz., m.
Noguette, f. linssen. en kantenverkoopfler ;
iron. winkeldochter van eerie linnenvere
koopfler.
Noir, e , adj. zwart; zwartaclztig bruin;
donker, duister ;
fines-1g enz. Un
cheval een zwart paard. Des cheveux
noirs, zleart haar. Cette encre n'est pas
asset noire, doze inks is niet zwart genoeg.
Des yeux
zwarte, donkere ovgen.
Des dents noires, zwartachtig bruine tanden. Un antre een donker hol. La
mar noire , rle zwarte zee. La foret noire,
het zwarte wood in Duitschland. Une
nue noire , cone duistere, donkere ovolk.
Le temps est —, het is donker , betrokken.
weer. Du Tinge fmerig. veil linnen.
Lavez-vous les mains, -eyes sour tomes
noires, wasch :ewe harden , zij zijn geheel
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• du cuir,
heel vbil. Du bled —, zwart, bruin Noircir, V. 2. zwart makers,
leder zwart waken. 11 s'est noirci les
koren, als boekweit. Do beurre —, bruin
mains, hif heeft zijne handers zwart gegefruite boter ; t. de char. Viande noire,
maakt ; fig. zwart waken, las teren, bevleesch van rommig wildbrilad , als van
l'homme le
lasteren. La calorrinie peut
hazen, fnippen enz.; pron. Cet homme
plus innocent, de kwaadfprekeledheid kat.?
West pas si diable, qu'il est —, deze man
het onrcheldigfie mensch belas teren. Ora
is ZOO kwaad niet, als hif er wel
l'a noircie chez lui, men heel "t haar bit
ziet ; fig. droefgeestig, treurig; fnood,
hem zwart getnaak't; v. n. ;wart Ivor.
boos, vuil , afrchuwelifk. Des pensees
den.
Ses cheveux ont noirci, :;ijne Karen
noires, treurige, droefgeestige gedachten.
zifn zwart geworden. Cette encre come
Ce lui donne une humeur noire, dat maakt
—, deze inks begin!` 'wart te
mence
hem droefgeestig. C'est une noire trahiworden. Se —, v. r. zwart wtorden. Cela
eon, het is see rnood, boos verraad. II
s'est noirci a la fumee, dit is n den rook
a Paine noire , hif heeft eene zivarte ziel,
zwart geworden. Le ciel, 1 e temps se
het is een afrchuwelifk mensch. On me
noircit, het weer wordt donkel-; fig. Von.
l'a depeint
que je ne veux avoir ancun
d'uu tel crime? zoudt
driez-vous
vous
commerce avec lui, men heeft hem mif
gij u wel door, met , zulk ee ne misdaad
zoo zwart, zoo fnood afgefchilderd , dat
onteereu, fchenden, bea:oedelen?
ik niet met hem „i1 te doen hebben.
On l'a rendu bien — dans cette afTaire, men Noircisseur, m. zwartverwer.
Noircissure,
f. zwartmaleing, ben 'e ying met
heeft hem bif deze zaak zeer zwart ge.
zwart. La — de cette planche ne coutera
maakt, zeer flecht van hem gefproken;
pas beaucoup , de zwartmaking van deze
t. poet. Passer l'onde noire , flerven.
plank zal niet veel kosten; zwarte vlek.
in• zwart, o. zwarte kleur, zware
vienc cette —, van 'wear komt die
tigheid, yr. — de furnee , zwartlel, 0 .
Un vilain
zwarte vlek ?
Pen zeelifk zwart. Un miroir
pendu
een met zwart behangen fpie- Noire, f. t. de mus. zwarte noot; t.
nat. zekere viscla,fbort van bassrs.
gel. li est en —, hi., is in het zwart.
11 est habille de —, hij is in het zwart Noirete, f. cluister- of donkerheid.
gekleed. Vendez-vous dod'ivoire? vet- Noise, f. twist, m. gekijf, kreihel, 0.
C'est lui, qui a commence la —, hij heeft.
koopt gij ivoorzwart? Teindre en —,
den twist begonnen. Je ne vein point de
zwart verwen; Neger, zwarte. I1 n'a
ik svil geen krakeel.
jamais vu un
hi; beefs nooit eenen
Neger gezi en ; fig. tam. II n'y connott, Noiseraie, f. t. de jard. met note nbootnets
beplante plaats,
que le blanc et le —, hij ziet dear niets,
data zwart en wit, hif ban niet lezen, Noisetier, coudrier, m. hazelaar, hazelnotenboom.
Voir les choses en —, de zaken van de
donkerfle, ergfle zifde belchouwen. C'est Noisette, f. hazelnoot. Casser des taoisettes,
hazelnoten kraken. prow. Donner des
an homme inconstant, qui passe en no
noisettes A ceux, qui n'Ont plus de dents,
',lent du blanc au —, het is een ongefiadig
iemand willen hclpen, wanneer het tir
mensch, dat in een oogenblik van het
laat is.
eerie uiterfie tot het andere vervalt. 11
m'a vendu du —, hif heeft mif bedot , t Noisif, ive, adj. nadeelig, fchadelijk.
bedrogen. I1 s'est enfonce dans le —, hij Noix, f. okkernoot; coot van eenige vruch.
ten, gelijkende naar eene okkernoot.
beefs zich in treurige gedachten ver.
diept; t. de forg. Le — ployant, vlekken
Abattre des,—, wen afflaan, knuppelen.
Le
zeste d'une —, het gels en donne
op het ifzer, welke aantoonen, dat hetfchilletje om de pit setter okkernoot.
zelve fmedig, buigzaam is ; t. Whist. nat.
One cuisse de —, een vierde eener noot.
foort van Hang, 1 , r. Le — aurore, de
Un pot de — confites, , een pot met ingeie
dimerikaanrche vliegnevanger. Le — sonci, Amerikaanfehe zwartvink me; eenen . maakte noten. Jouer aux —, met note=
d.'Inde, Coco, kokosnoot. — de
goudgelen kop. Grande's noires, ou noires
fpeleni
derenappel,
fines a pointe, de fifnlie zwarte firuisvegalle,--galnoot.
muscade, muskaatnoot,
deren. Les petites noires a pointe plate,
zie Stramonium.
kraanoog; t. de bot.
de fijne firuisvederen van de middelNoyau; t. de mar. — d'up mit, hemmer
fowl.
Noiritre, adj. zwartachtig. Une couleur —,
of ton van . eene fieng, zijnde de date
onderden top, welke aaargelasen wordt,
eene zwartachtige kleur. Line Score
om de zaling en het Iv iant over te leggen.
eene zwartachtige aarde.
Noiraud, e, adj. et s. zwart bruin, docker
— du cabestan, kop van de fpil,
bruin. 11 a le teint
gouve-nail, col in den bril; t. de cuis. —
hif heeft eene
denker bruine Ricer. Une petite noiraude,
d'alouette, bittere krop van eenen lazaeene kleine bruinette ; t. d'hist. nat. zewerik ; kleine klier, die men in den fchouder van con Ralf vinat, y r.; t. d'anat.
kere visch van het geflacht der flekelvisfchen.
La — du genou, het beentje, dat de lluiNoirceur, f. zwartheid. La — de l'ebetie ,
ting van de dif met het been maakt ; t.
de l'encre, de zwartheid van het ebbend'arq. rad van eenen vuurflag, pifloolsbout, van den inks. La — des Negres,
wzYze gensaakt zijnde.
de zwartheid der Negers ; t. de med. Nolam, F. t. de bat. zekere plant van Peru.
La — du sang , de zwartheid van het Nolet, m. holle pan, yr. pannen gootfe,o.
Aloed; zwarte vlekken. II a des noirceurs
zak tusfchen twee daken, tn.
t. de bot. krvielfe roer
A /a jambe, an visage, hij heeft zwarte Noli die tangere,
vlekken aan bet been , in het aangezigt ;
mif suet o.; t. de chin. kankerachtig
fi g. fnoodheid, affchurelijkheid , leelii kgezwel, dat men niet mag aanroerev, e.
Reid. La — de son crime, de fnoetibeid Nolis, nolissemeut, tn. E. de mar. betting
zijner misdaad.
Idevecchtiew vazt een (chip, yr.
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Noliser, V. . a. bevrachten , huren. Beide
woorden zijn alleen in de Middelland[eke zee in gebruik; anders fret en freter.
Von' ,
naam. Le — d'un hotame, d'un
mine, d 'une plante, tie naam van een
tnensch„ van eenen boom, van eene plant.
Le saint • - de Dieu, de heilige naam van
Cod. ,de bapteme, doopnaam. Appeler
q. q. par son —, iemand bij zifnen naam
roepen. l 1 est asset connu par son —, hij
is bij zit nen naam geneeg bekend. je ne
le connoi.c, que de —, ik ken hem flechts
van naam . 11 a pris cette affsire-la sous un
emprut ti, hij heeft deze zaak onder
eenen vreemden naam begonnen. Supposition de —, verdiehtihg van eenen valfchen t. de bot. gendrique, geflachtsnatIm-; fa4n. prov. Il se donne la li'Ilene de I lommer- toutes les choses par leer —,
hij nem t de vrijheid, om alles bij zijnen regt en naam te noemen; hij neemt
geen ble4 voor den mond. On ne sauroit
Tut dire pis, que son —, men karts hem
niet meet- ergeren, dan wanneer men kern
n naam noemt. C'est un
bif zifnen regten
bomme, i qui 11 ne fact pas dire plus haut,
que son —, het is een mensck , dat men
niets da rft zeggen, dat zichfiraks beleedigd vimdt. 11 ne lui a pas dit plus haut,
que son —, hij heeft hem met achting
behanfit le I; gcede naam, roep, m. 11
&est acquis en grand —, hij heeft zich
eenen goeden roep , naam verworven. Ija
homme de —, een beroemd man. Immortaliser :son zljnen goeden naam vereeuwigen, zieb eenen onfierfelijkennaam
lerwirven, maken; t. de prat. S'obliger
en son propre et' prive zich als een
ielfrehuldenaar verbinden; t. de gram.
naamwoord, o. Un propre, een eigee
i oord. commun ou appellatif, ge.
naam,
green magrnwoord. —acljectif,, bijvoegelijk
naanowoord. Au — de , adv. in den naam
p an, nit naam van. Je vous le deniande
—de mon pere, ik vraag u dit in den
natal van mijnen vader. Au — dc Dieu,
cc m'abandonnez pas , in Gods naam , om
niet. C'est en son
Codr 1(4, 1, veriatit
VOUV Ocrit, hij fchrifft u in zijnen n aam.
Nomad(, adj. zwervend, dolend. Les comades 11,rabes, de zwervende, rendtrekkende
dirakieren. Les Tartares sont aan peuple.—,
de Tartaren zijn een zwervend yolk;
an. pl. rondzwervende volken, e.; f. pl. t.
&hist. nat. infekten met vier vliezige
vlerken, geijkende naar bijen, o.; t. de
med.. foirt van invretend, kankcrachtig
gezwel aan den mond, o.
tioniatice, noniancie, f. waarzeggerij nit
iemnnds deopnaarn.
Nomatq ue, m. t. d'ant. landroogd van eene
lariOreek van het eude Egypte.
1•'omble, 1. t. de yen. bil van ten hers.
rombrable, adj. telltaar.
een
rombrant, adj. tellend. Un nombre
tellend getal.
Nombre, in. getal, e. Multiplier un — par
ails autre , een getal door een ander getal
entier, een gevertnenigruldigen. Un
keel getal. Un rompu ou fractionnalie,
een gel", oAen getal, eene break (fraction).
Un — ordinal on d'ordre, een rangfehikkend getal. Un — cardinal, een hoofdgetal. Le — d'or, het golden fetal; aan,
o. menigte , y r. 11 y avoit en — in-
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nombrable, er was een ontelbaar aantal.
11 a fourni son —, hij heeft zijn aantal
, que pour faire
geleverd. 11 n'est
hij is er flechts , om het getal, aantal
vol te waken. d'amis, ik heb eels
aantal, eene menigte vrienden. — de
gene Pont ainsi raconte; vele lieden hebben het aldus verhaald; t. de gram. Le
— singulier, het enkelvoudige getal; pl.
t. d'ecrit. sainte. vierde boek-van Mozes,
numeri , o.; t. poet, et de inns. welluidendheid in eenig vers, in eenen zin ,
door de fazikking der woorden veroorzaakt, yr. 11 y a du — dans ce chant , er
is welluidendheid in lit gezang. Ce
vers a du manque de —, vers heeft
geene -welluidendheid. Sans —, adv. in
grow menigte. 11 y a des fautes sans —,
er zsjn gebreken in groote menigte. Au
—, du —, ender, van, tot het getal.
On l'a mis au — des saints, men heeft hem
onder het getal der heiligen geplaatst.
Ceux , qui sont du — de vos amts, degenen, die tot het getal ewer vrienden be/wren, die van het getal uwer vrienden
zijn; prov. 11 fact ceder au —, vele honden zijn der hazen dood.
Nombrer, v. a. tellen, optellen.
Nombreusement, adv. talrijk, in menigte.
Nombreux , se, adj. talrijk. Une armee
nombreuse, een talrijk leger. L'assemblee
etoit fort nombreuse, de vergadering was
zeer talrijk ; welluidend, welvloeijend,
voltallig. Un style —, eene welvloeljentle
fchriffwifze. Son discours est —, ses vers
zijne rede is, zijne verzen zijn
sont
welluidend.
Nombril, m. navel. 11 a ete blcsse au-dessus
du hij is boven den navel gekwetst ;
5. de bot. tie Oeil. — de Venus , zie
Cotyledon ; t. de bias. middelpunt van het
fchild of van zijn onderfie gedeelte, o.
Nome, m. t. d'ant. gezang ter eere vats
ilp 0 /1 0
o.; gezang aan regels en wet
gebonden, zeker maatgezang, o.; /ladhouderfchap van eene landflreek van het
oude Egypte,: se. L'Egypte fut divisee par
Sesostris en treute-six comes, Egypte word,
door Sefostris in zes en dertig fiadhouderfchappen verdeeld ; t. d'alg. deel ,
0. a + b est on binome, dont les deux
nomes sont a et b, a + b is eerie tweeledige grootheid, Wier leden of deelen
a en b zijn.
Nomenclateur, m. t. d'ant. naamnoetner,
laaf der oude Romeinen, die de namen
fder
burgers noemde atilt degenen, die er
belang bij hadden, om dezelve te weten;
, eener kunst
naanthystmaker,naamkenner
of wetenfchap.
Nomenclature, f. naamlifst yr. naamregister,, o. Une des plus grandes difficultes ci,
la botanique c'est la — des plantes, cent
der grootfle zwarigheden van de kruidkende is de kennis, benoewing der planten.
Nomie , f. regel, tn. wet, een Grieksch
worrd, dat gebrnikt wordt ter zaminfielling van andere woorden, als.: astronomic enz.
Nominal, e, adj. pl. nominau , naamswifze, volgens naam, bij naam. On n'a pas
encore fait l'appel —, de naatnswijze oproeping is nog niet gedaan. Les princes
ont le droit de prieres nominates, de vars.
ten hebben het regt, on; in de openbare
ge
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gebeden genoetnd te worden; s. pl. t. de Nomothete, in. t. d'ant. te At! tene, een
magifiraatsperfoon, die voor le ivetten
phil, Les nominaux, de nominalen, fchoe
waakte, en die de vernietiging van eee,s
lartieke wijsgeeren.
wet vraaae, ivanneer dezelve tegen laet
Nominaliste,
t. de phil, nominalist, aanalgemeen welzijn Was.
hanger der nominaux.
Nominataire, in. door den koning tot een Nompair, zie Nomparail.
Nompareil, le, adj. weergaloos, zelider wegeestelijk ambt benoewde.
dergade, onvergelijkelijk. U ne vertu
Nominatenr, m. benoemer, die het regt beert,
nomparcille, eene onvcrgelijkelij ie deugd.
ern iemand tot een geestelijk ambt te beSa
beaute nompareille, hare fchoonheid
noenten.
z,onder wederga,
Nominatir,
t. de gram. eerflel naamval ;
Nompareille, t. kleinfle in zijne jroort; t.
adj. * Nominative, namelijk.
de cont. kleine fuikerkorrels, v r. muisNomination, f. benoeming, verkiezing. La
jes, o.; t. (le chas. musfchenhagel , m.;
- des geueraux est faite pour cette camt. de jard. — de Compiegne, ficht blaanpagne, de benoeming der generaals voor
we anjelier; t. d'impr. nonparel, eene
dezen veldtogt is gedaan. Il y a quatre
der
kleinfie letters; heel final
personnes sur la —, er zifn vier perfonen
hieslint , o.
op de nominatie, voorgelling ; benoezeg
mingsregt, n. Le magistrat a la — de Non, adv. p een; niet. Dites oui
ja of nee's. Je gage que
cette place, de ovetheid heeft bet benoeik ey ed vats
neen,
niet.
—,
la
pafesse
ne
pcnit
rendre
mingsregt tot deze plants.
heureux, Neen, de luiheid kan niet geNomique, adj. Mode —, bij de Grieken,
lukkig inaken.
je ne consentirai
eigen wijs van toon voor het gezang ter
jamais a ce qu'il me propose, nee 11 neen,
eere van Apollo.
ik zal noonhetgeen, dat hij
Nominee, zie Denombrement.
voerfielt , toeflernmen. Ni mei — plus,
Nommement , adv. Ilamelifk , blizonderlifk,
ik oak niet. is lui paicrai tout, mais
met name, duidelijk. Pen connois plupas a 11 fois, ik zal hem alles betalen,
sieurs, et — votre ami, ik ken erverfcheimaar niet in erns. Je lc lui dirai, -.
dene, en bijzonde,nlijk uwen vriend. 11
comme parent, mais comme
y avoit quelques personnes de distinction,
ik zal
bet hem zeggen , niet ale bbniverwant,
— la princesse et le prince, er waren eenimaser
als
vriend.
11
faut
le
lui
rappeler,
ge perfonen van flaat, van d(flinctie,
que je pease, qu'iI l'ait otiblie, men
namelijk de vorstin en de vorst.
moet hem dit herinneren, tai !t, dat ik
Nommer, v. a. noemen, beneemen, eenen
denk, hijhebbe het vergeten. Vendre des
naam geven.
tin enfant au hapteme, een
marchandises
prix, waren onder 1-.7e
kind bij den doop eenen naam geven.
evaarde, veer eenen geringen trifs, verCette vine est nominee Delft, deze find
koopen. — plus, que, zoo min,I als.
beet Delft, wordt Delft genoemd. Louis
n'en fut — plus L'anu, que s'il eut ete innodouze a dtd nomme le pore du people ,
cent, hij was er zoo min onrurlig over,
Lodewijk de twaalfde is de vader des
ale of hij onfchuldig geweest 'ware. Je
y olks genoernd geworden. II le nomma
n'en Cats rien, — plus, que vous, ik iveet
successeur a l'empire , hij benoemde hem
er
zoo weinig van , als gij.
tot zijnen riiksoDvolger.
q. q. son heseulement
it nest pas riche, mais it est i s pauvre,
ritier, ie;iiand tot zijnen erfgenaam beniet alleen is hij niet rijk, ent,ar hi)
neemen. I1 fut nomme hier a cette charge,
is zeer arm. Jouons a pair on — (pair),
hij werd gisteren tot dit ambt benoemd.
lees ons even of oneven fpelen.
Se —, v. r. genoemr/ worden, heeten.
Comment se nomme-t-il? hoe wordt hij Non-age , m. t. de prat. anc. ti vroege ouminderjarigheid,
derdom,
genoemd? hoe heet hif? je me nomme
Non-age,. e, adj. nsinderjarig.
Louis, ik beet Lodewijk.
Nommt , e, adj. et part. genoemd, geheeten. Nonagenaire, m. et f. et adj. negentigjarige;
negentigfarlg.
Un certain garcon, nomme Pierre, een
zekere jongen, Pieter geheeten. Certe Nonagesime, m. et adj, t. d'astr. Le —,
le degre —, de negentigge grand.
maison est a tine nominee Gaude , lit
huh behoort elan zekere Gaude. A point Nonagone, zie Enneagone.
—, adv. to regten, beflemden tijde. Le Nanandre, adj. t. de hot. Fleur
bloens
met negen vezeltjes.
roi arriva a point —, comme on alloit donte
de
med.
Fievre
Nonane
,
adj.
ner le combat, de koning kwam joist te
koorts,
die am de negen dagen terng
toen men het gevecht , den
regten
re, ep Nonante, adj. negentig; t. de geom. Quart
wilds beginnen. A jour
de —, kwadraar met vizieren van negenden beflemden dag. 11 s'y trouva it jour—,
tig graden.
hij beyond er zich, hij leas er op den
Nonantcr, v. a. negentig ,fleken in het pibeftemden dog.
ketfpel maken (fairs repic); negentig jaNomocanon, m. r. de jur. keizerlijk en kerren bereiken.
kelijk refolutieboek, o. verzameline: van
keizerlijke ordonnantien, en van daarop Nouantieme, adj. negentigfie.
nuntius, pausfelijke ofgezant
betrekking hebbende kerkelijke wetten of Nonce,
eertijds Poolfche landbods.
infiellingen, yr.; geestelijk firafwetboek
a. zie Annoncer.
t
Noncer,
v.
der Grieken ,
Nomographe, m. die verhandelingen over de Nouchalemment, adv. zonder oplettendbeid,
onachtzaam, met achteloosheid.
wetter; fehrifft, of dezelve verzatnelt,
Nonchalance, f. achtelonsheid, nalstigheid,
wettenahrij rer.
Nomol,gie,f.wettenkunde,kennis derwetten.
onachtzaamheid , verwaarlozing ; verzuitts , o. enz. Travailler avec —, met ont. d'ant. handNomophylax, notnophylace,
achtzaamheid werken. 11 laisse perir
haver der avetten en ordonnantien te
hij !oat s1 zijne
tes ses affaires par sa
sithene.
nor-
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e, adj. °nevelt, oneffen.
tor zijne achteloosheid in vereal Nonpair, e,
zaken
geraken.. I1 regne dans ses poësies une Non pareil, zie Nompareil.
er heerscht in zijne poezij Non, nec , plus ultra, in. bepaling,grenscertaine
fcheiding, die men niet mag overtreeene zerie!re onachtzaamheid.
den, yr.
Nonchalan t, c, adj. onachtzaam, nalatig,
gij
Non-prix,
onwaarde, y r. gebrek aan
achtelo es. Vous keg bien — en tout,
waarde, o.
zeer achtefoos. C'esc une
zilt in:
fine no achalante, het is een onachtzaam Non-residence , f. afwezigheid van de plaats,
war men moest refideren of vonen.
172 eisfe.
Nonchaloi ir v. n. et pers. zich am niets be- Non- sanction , f. niet bekt achtigiNg.
Nou-seas, in. onzin. Ce dire est on —, dit
ko,nine2 Pen.
Vonciatio n, f. t. de coot. aanzegging aan , gezegde is on-in.
iemanele die 1st: laat bouwen, dat hij Nonuple, adj. negenvoudig , negenmaal.
daarm,rde moet ophouden , toetlat het Nouupler, v. a. negentnaal herhalen.
Non- usage, m. onbruik, o.
geregt er over geoerdeeld heeft.
Nonciatu re, f. pausf'elijk gezantfchap, o.; Non.valeur, f. dat geene wezenlifke waarde heeft; fchuld, die men fist lean ingebied , n. during van het amb't Bens
vorderen , waarvan geene betaling to
nunti t cs.
wachten is ; kwade rchuld, het achterNoncie r, V. a- zie Annoncer.
flallige van eene belasting; verval , o.
, m. onvolhowenheid, onuol* Non-c(
Cette terre est en —, dit land is ira ver•
eallig,teid; adj. onvoltallig, onvolkomen.
y a dans cette annee pour trois
val.
Oeuvre . non complete, onvolkomen went,
mille florins de — , hij heeft , dit jaar,
die zich in Engeland
Non con brnaiste ,
p oor drie duizend gulden invade fchuld.
van d t bisfchoppelijke kerk afzondert,
Non vue , f. t. de mar. diieke zeenevel ,
disfent et.
Non-conibrmitê, f. islet overeenli e mming, Nopage, m. t. de drap. noppen van het la.
ken, o.
onovereenkomstigheid , ongelijkvormig.
Nopal,
t. de bot. indirche vijgenboom.
, ongelijkheid.
held
None, f. een van de zeven kanonieke uren Noper, Onouer, v. a. t. de drap. noppen, de
noppen uitplukken.
of getiPlen, op lvelke, in de Reontfche
kerk, rezongen wordt, o. Apres sexte on Nopeus,!, enoucuse, f. nopler.
dit —, et puss vepres, na het zesde our Noquets, m. p1. t. de ploinb. firepen load in
de beckon van eon dakvenfler, vr.
zingt men de none, en dan de vesper ;
t. de jur. anc. negende gedeelte van lets, Nord, septentrion, m. noorden, o. Ce pays
—, dit land grenst ten noorest borne
t. d'ant. zevende dag der maanden
0. ;
den. L'Ècosse est au — de 1'Angleterre,
Naart., Mei , Yulif en October, en de
Schotland ligt ten noorden van Engeviilde der acht overige maanden,
land. Le vent du —, de noordenwind.
Non-etre, m. non-existence, f. onwezen,
Le vent est tourne au —, de wind is naar
o.
niet
het noorden gekeetd, gedraaid. L'etoile
i .Aphylante.
Non-feuilIce, f. ze
du —, de noordller; t, de mar. — est,
* Nonidi , m, negende dag eener decade in
noord-oost.
— est, noord noord-post.
de Fre:niche republiek.
— quart — est, noord ten oosten. — est
Nonius, 'vernier, m. t. d'astr. nonius, ern de
quart --, noord-oast ten noorden. — est
minutest en fekonden to deelert.
ouest,
quart est, noord-oost ten oosten.
Non-ioms .sance, f. t. de prat. niet bezittIng,
noord-west.— quart — ouest, noord ten
niet gePietinz.
western.
—
noord-noord-west.
ouest,
zekere
witvisch
de
Middelin
Nonnat,
ouest quart —, noord-west ten noorden.
landfclhe zee.
— ouest quart ouest, noord-west ten wesNon-namrelle, adj. t. de mei. Choses nonten.
naturell es, niet natuurlijke, op •enze nade' mar. naar het noord.
tour fierk werkende , geoote veranderin- Nordester, v. n.
oosten wenden, noord . 00st aanhouden.
gen -in ' onze natuur voortbrengende , dinL'aiguille nordeste, de kompasnaald wijkt
gen.
of naar het noord-oosten.
Nonne, isorinain, f. iron. non, geestelifke
t. de mar. naar het noord~
wit. Pigeon —, Nordouester, v.
dochter ; adj. t.
ivesten wenden, noord-west aanhouden.
nonnetje, inert van cone duif, a.
Norimon,
foort van draagfloel in ya.
Nonner i e , f. nonnenklooster, o.
pan.
Nonnette, f. nonnetje, o.; t. Whist. nat. La
Normal,
e,
adj.
t. de geom. loodregt, loadde
koolmees.
cendi
le,
—
lijnig. , Une Ugric norinale, sane laodregte
Nonnettes, f. pl, kleine ronde peperkeekfes,
Ecole
fehool tot varming van
nonnenbroodjes, o.
rchoolmeesters.
Nonobstanc e , f. t. de jun can. derde ged-elto der isrovineiFte van het Roonelche hof, Normand, e, adj. et s. fig. doot-flepen, 17in;
fchalk. Repondre en —, fijn, onbe/temd,
g rifdigheid
o.; i neetegen.
dubbelzinnig antwoorden. Un tour de —,
Nonobstant, prep. niettegenlaande, onaaneen flimme flreek.
11
a
ate
oblige
de
payer,
—
son
gezien.
opposition, . hij is verpligt geweest to Norole, E zie Brioche.
betalen, wettegenflaande zijne tegenkan- Norrequier, m. t. de coot. fchaapherder.
Nos, pron. pl. z'e Notre.
rig
n .
Non-ouvtf,, e, adj. onbewerkt, onhearbeid, Nos , noues, f. pl. ingewand van gezouten
kabelfaanw, o.
onbewerkt fiaal. Du
row. De l'acier
zie IlApital.
liege —, glad linnen, zonder bloemen of Nosocotne,
Nosographe, m. t. de med. ziekteberchrifver.
Non-pnionent, m. wanbetaling, y r. En Nolographie, f. ,t. de med. befchrifving der
zie leten. Un traits de —, eene verhandecas de —, vous me le dtrez, in geval van
ling, ltaarin ziekten befchreven zijn.
niet Petaling , moot gij het nil/ zeggen.
Sb
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Nosologie
f. verklaring , verhandeling I changer stir une autre -, van toon, van geever de zzekten an het getneen.
voelen , van meentng verandet en , and er s
Nosologiste,
fchrijver van eene verhan- fpreken. Cola change la , dat verandert
deling over de ziekte.
den toe/land der zaak.
Nossaris, m. wit Indisch Retool, o.
Noter, v. a. aanteekenen , aanmerken. -un
Nostalgic, f. t. de med. beimwee , hevig vet-passage dans un b y re, eene pleats in eels
lavgcn near zijne geboorteplaats , o.
bock aanteekeeen Notez Bien cela, merle,
Nostialgie, f. t. de med. pijn in den rug.
Un homme note, een man, die in
dat
Nostoc , m. t. de hot. zekere plant.
eenen liechten naam fleet. - q. q.
Nostomanie, nostrasie , zie Nostalgie.
mie, iemaed re.12and y lekken, voor eerloos
Notts' homme,
verklaren; t. de inns. - un chant, een
t. de mar. in de &Vele
landfche zee beteekent die' sword beizelfzang op noore3 zetten.
de ale premier mile , tot in de noorae- Notcur,
no-Jenfchrijver.
lijke havens van J'rankrijk.
Notice, 1. berit, verflag, 0. beredeneertl
Nostras, nostrates, adj. pl. plantcs
plannittrekfel o. kennis; opfchrijving; histen, die in onze luchtfireken gemeen zijn.
torieele en geographifche
It
Nota,
nota, teeken , o. aanmerking, yr.
fait une - des inanuscrits de sa bibliotheque,
frlettcz-la un
zet deaf een teeken ,eene
hij ineaA..t een uittrekrel van de hand..
aanmerking. Nota belle , expr. lat. let wel.
fchriften zijner boekerij. Les journaux
* Notabilite, f. aanzienlijkheid, de eigen ,
ont donne une - de cette affaire , de dagfchap van eenen notabelen,aanzienlijken.
blades hebben een verflag van doze zaak
Notable, adj. aanzienlijk, notabel, merlegegeven. La - de l'erapire, de befchrijeing
waardig. Une somme
eene aanziene
van het rijk. Cela n'est pas encore venu
lijke font; s. pl. de aanzienlijkfle bura ma -, dat is nog niet tot mijne kennis
K ers, de notabelen.
gekomen.
Notablement , adv. aanmerkelijk, aaezien- Notification , f. ekendmai'ing , kennisgelijk reel. Il a perdu -, hij heeft reel
ving , geregtelijke aankondiging, notifip ee loren. Il est intercsik -- dans Bette afcatie.
faire, hij beef: aaamerkelijk aendeel in Notifier, v. e. bekend maken, eankondigen
deze zaak.
kennis geven, verwittigen. Oa ne me l'a
Notage, m. het zetten der .fliftjes in den
point notifie , men heeft bet mij niet becilinder van eon zangorgeltie.
trend gemaakt, gerstificeerd eez.
Notaire , m. notaris , beambt rclzrijver. Ac- Notiometre, m. zie Ilygrometre.
te passe par devant
akte door eenen Notion. f. kennis, vr. begrip , denkbeeld
notaris gcmaakt. - aposto ique, notaris
e. Une - claire , eon duidelijk begrip,
aan het hof to Rome. keidenkbeeld. Les premieres --s de la physizeriiike coterie.
que, de eerfie gronden der natuurkunde.
Notamtnent, adv. bijzonderlijk, voornameJe n'en ai qu'une faible
ik beb er
lijk. II a excuse trois personnes, et - ceeen zivak begrip
ik Iveet er ilechts
hij beef: drie perfonen befchulweinig van.
digd , en bijzonder dozen bier.
Notoire, adj. algemeen bekend, wereldkunNotariat, m. notariaat, o. bediening van
dig, openbaar, hlijkbaar. Le fait est -,
eenen coterie of beambtfchrifyer. 11 a etc
de dated is algemeen bekend. C'est tine
admis au - 9 hij is tot het notarisambt
verite -, het is eene blijkbare wearheid.
toeelaten, hie' is notaris geworden.
La chose West pas encore -, de zaak is
Notarie, e, adj. acte
eene akte, eon genog niet openbaar., niet wereldkundig.
fchrift, dat door eenen notaris
opgee Notoirerrient, adj. baarblijkelijk, wereldfteld.
kundig, .openbaarlifk. Cela est - vrai,
Notation, f. t. cle gdoin, eanteekening.
dat is baarblijlielijk, uitgemaakt wear.
Note ,
teeken , merkteeken o. Mettez Notonecte, m. t. d'hist. nat. foort van weer
une - a la marge du livre pour trouver le
Luis, die in fiilflaand water leeft.
passage, zet een teeken op den rand van Notopede, m. zie Taupin.
het book, om de pleats wader te vinden. Notopteres, m. pl. t. d'hist. nat. zekere visFaire des -s marginales, kantteekeningen
fchen zonder buikvinnen, foert van eel.
maken; aaremerking , note, aanteekening. Notoriett, f. blijkbaarheid, wereldkundigheid. Cela est de - publique, dat is weL'ouvrage est impritne avec des -s, het
reldkundig, overal bekend.
work is met aanmerkingen gedrukt. Faire *les -s sur un auteur, aanteekeningen op Notre, pl. nos. pron. poss. ens, onze.
eenen fchrijyer maken. Donnez-moi one
re, onze wader. - maison, ons huh. Le
petite -. de ce que je dois, Reef mij eene
cours de - vie, de loop van ons levee.
livrcs, onze beckon. A nos depens 9
Nos
kleine note van hetgeen, wat ik fehuldig
op onze kosteez; le, la nOtre, de, het onVous avez promis de vows charger de
ken.
cette affaire, prenez en -, gij hebt beloofd
ze ; pl. les ruStrfs, de onzen. Votre jardin et
u met deze zaak te belasten, noteer het ,
uw Cain en de onze. Vous avez vos
le
meek er aanteekeningen van; muzijkraisons, et nous avons les nOtres, gij hebt
coot. --5 blanches, noires, Witte, zwarte
uwe redenen, en wij de onzen; s. het
nooten. 11 connoit toutes les -s, hij kent
onze, dat one toebehoort. Nous ne dealle nooten. Chanter sur les -s, near nooten
mandons que le -, wij vragen flechts het
7ingen. Une
d'infamie ou - infamante,
onze, wet aan on: behoort ; pl. de onjchand y lek, eerberooving. Quand q. q. est
zen, die van onze vrienden, van ens gependu , c'est tine - infamante pour tome sa
zelfchap enz. Nous et les -s, wij en de
;amine, wanneer iensand is opgehangen,
onzen , die van ons y olk enz. CeLui-la
est-il des -s? is die van ° vs gezelfehap
is die cone fchonelviek voor de geheele
; fig. pron. 11 ne sait qu'une -,
van onze vrienden I Ne serez-vous pas
it chants toujours stir la merne
hij zingt
des -s? zult gij niet van onu o tartej
altoos het zelfde liedje. Changer de -vein ens y olk rien?
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un enfant, eene min voor een kind zoe.
Notre dame, f. onze lieve vrouw, de heilige maagd; het feest daarvan. L'eglise 1 ken. 11'iettre un enfant en —, ern kind bij
eene min doers; fig. voedfler, enz. Cette
de —, once lieve vrouwe kerk.
province est la — de ce pa y s, 'deze provinNotule , f. kleine randteekening.
cie is de voedger, de korenkatner vandit
Notes, m. t. d. mac. zuidewind.
land, voorziet dit land van levensmidde.
Nonage, m. t. d. med. zie Rachitis.
len; Lam. Ce sont les —s du palais, dat is
Nouailleux, se, adj. Z18 Noueux.
voedfil voor het geregtshof; prov. 11 faut
Nouasse, s. wilde muskaatnoot.
Nouilles.
qu
it ait etc change en —, hif most bij de
NOudles, ou nudeln, m. pl. zie
min zijn verruild geworclen; zijne zeden
Noue , f. t. d'arch. hallo pan ; dakpan ,
komen niet met zifne geboorte overeen.
vorst; vette en vochtige weigrond, die
dikwijls onder water is ; m. pl. — ou Nourricier, m. man eener min; fig. C'est
son pore hif is zifn onderhozider. —
noves, bias, yr. ingswanden van aberiere, adj. dat voedt. Mere — iere, minnedaan of kabelfaauw, o.
moeder. Suc voedend fap, o. La sève
None, e, adj. t. de med. zie Rachitique; t.
— iere, het voedend fap der planten en
de bot. un fait , eene gezette vrucht,
bloemen.
zie verder Nouer.
Nonees, f. pl. t. de y en. uitwerpfels der Nourrir, v. a. voeden, onderhouden, onderbond, voedfel yerfchafren; fpijzigen,
herten van half 'Mei tot op het einde van
sang nourrit toutes les parties du corps, het
Augustus, o.
blood coed: alle deelen des ligchaams. 11
Nouement, m. pop. knooping, vr.knoopen,o.
nourrit ses chevAux avec de la paille, hif
Nouer, v. a. knoopen , binder; eenen knoop
voedt zijne paarden met firm. 11 a nourri
maken, leggett,firikken,toe'binden. —de
bien des pauvres, hij heeft vele armen ge.
l'argent dans le coin d'un mouchoir de povoed, bun onderhoud verfchaft. Ces leche , geld in de punt van eenen zakdoek
gumes ne nourrissent pas, doze groenten
knoopen. Nouez ces noix dans cette servoeden niet. La bonne terre nourrit les
viette , knoop deze noten in dit fervet.
planres, de g arde voedt de planten, geeft
un ruban , een lint knoopen; t. ses
haar voedfel. Je l'ai veto et nourri dix acs
souliers, zijne Icizoenen toe/linden, llrikdurant, ik heb hem, gedurendetienfaren,
ken. Voulez-vows — ma cravatte ? wilt gij
gekleed
en gevoed, gefpifzigd. je lui donne
Bens eenen firik aan mijne das maken , leg.
vriendfcbap maken.
taut par an pour me loger et pour me —,
gen ; fig. —
ik geef hem zoo veel faarlijks, ore mif te
tine partie de jeu, een fpeelpartijtje malzuisvesten en to fpijzigen, voor inwoken ; t. de bl. II porte d'argent a deux
,
v
,ert
twee
clog en kost. Son jardin le nourrit, zijn
hi)
fasces nonees de gueules,
ruin onderi4oudt hem, hif leeft van de
roode in len gevlochtene balken in een
inkomsten van zijnen ruin. Si Pon veut
rood veld. Queue — ie, knoestige fiteart
faire bien travailler les chevaux, it faut les
(van eenen leeuw); t. de Chin tan bandage
bien —, zoo men de paarden wel wil lanone, een verband met vele knoopen; t.
ten werken, moot men ze good voeden. On
de march. Ce cheval none l'aiguillette, dit
nourrit les versa soie de fenilles de murier,
paard fiaat braaf achter tat; t. de peint.
men
voedt, onderlzoudt de zifdewormen
one groupe de figures bien nonees ensemble,
met moerbezienbladcren ; zogen. Cette
eene groep van goed in elkander gellinnourrice a nourri toes ses enfants, doze min
gerde figuren; v. n. et v. rec. zetten,
heeft al hare kinderen gezoogd; fig. opzich tot vruchten zetten, knobbels ks ijLes
pommcs
conamencent
a
—,
voeden,
vormen; aankweeken enz. raj
gen, fpenen.
nourri mes enfants dans l'amour de la vertu,
se —, de appelen beginners zich te zetik Leh mijne kinderen in de liefde tot
ten. Les pOches n'etoient pas encorenouees,
de perziken waren nog niee gezet; t. de
de deugd opgevoed. Il a etc mal nourri,
med. Un homme tout none de goutte, een
hij is Hecht opgekweekt. La bonne lecture, la conversation des gens instruits nourrit
mensch , die vol jichtknobbels zit. Cet en.
l'esprit, het lezen vats goods boeken, de
font eSt none (rachitique), dit kind heeft
Un
boyau
none
,
een
omgang met kundige • lieden, vormt den
de Engelfche ziekte.
geese. le fen, vuur onderhouden, er
verfi‘opte darns , kronkeldarm; t. de fauc.
L'oisean noise on nage entre deux airs, de
war bij gooijen ; t. de paint. Un trait
nourri, eene dikke flreep. Un tableau bien
valk zweeft in de lucht.
zakje,
o.
pop,
vr.
nourri
eene fchilderif , die flerk van
Nouet, m. t. de pharm.
verw is, daar de verw dik op ligt. Une
D'epiceries, d'herbes, pop van fpecerifen,
van kruiden, die men in eenig vocht laat
lettre bien nourrie, cone dikke, wel uitgedrukte letter; fig. Un style nourri, een
weeken of uittrekken.
krachtvolle eene fchriffwifze vol
Nouette, f. eene dakpan, met cone hoekige
rijke gedachten. L'esperance nourrit l'azifde.
moor, de hoop voedt de liefde. Les serviNoueux, se, adj. kwastig, knoestig, knobces mutuels nourrissent l'amitie,/ de onder.
belig. Un bois een kwastig bout. Un
liege diensten kweeken de Vriendfchdp
baton —, eon flak met knobbels.
ann. sa melancolie , zifne waarmeeNougat, m. sans pl. a 6pandelkoekje , gebebk,o.
Nouilles, (noudles,) f. pl. noedels,vanmeel,
digheid voeden, onderhouden, aankwee.
ken; prov. Ii n'y a point de si petit metier
eiferen en borer.
qui ne nourrisse son maitre, er is goon
Noulet, klein gootfe aan een dakvenfier,
a. goat, diepte van twee daken, die zich
handwork zoo gering, of het voedt zijnen meester ; wanneer men 1141 werken,
vereenigen, yr.
Noumenes, m. p1. de daken op zich zelven,vr.
kan men oak zifn brood bobbed. — un'
Nourrain, alevin, m. pootvisch voor vifvers.
serpent dans son sein , cane adder in zijNourris , tn. pk'kerif van allerlei vee en
nen boezem voeden; iemand weldoen , die
pluimgedierte, vr. —, adj. zie Nourrir.
het daarna met ondankbaarheid beloont.
Nourrice, f. min, voedfler, Chercher one —
La belle cage ne nourrit pas l'oiseau, van de
fchoen.
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fchoorAeid kart men niet eten. Se — , v.
r. zich voeden, zich generen. L'homme
se nourrit de pain et de viande, de mensch
geneert zich van brood en vleesch. 11
hij heeft niet
n'a pas de quoi •se
van te 'even. Cet enfant se nourrit mat,
bij dit kind gedijt het eten niet, het
wordt niet grooter of dikker. 11 se
nourrit d'espirance, hij voedt,vlat zich
met de keep.
Nourrissage, m. — des bestiarm, veeteelt,
fokkerij,
Nourrissant , e, adj. veedzaam, voedend. Un
aliment —, eene voedzame fpijze. Cela
nest pas assez dat is,niet voedend genoes.
Nourrissecr, de bectiaux, veefokker, vetwelder, kceLeder te Parijs, em er de
melk van te verkoopen.
Nourrisson, m. voedlierkind, voedfierling,
zuigeling, m. minnekind C'est une bonne nourrice, elle ne manquera pas de s,
zij is eene goede min, het za 1 Naar niet
aan zuigelingen , minnekinderen antbroken
Nourriture, f. voedfel, onderhoud, o. voeder voor het vee, a. 11 est bien malade
it ne prend plus de — , hij is zeer ziek,
hij neetnt geese voedfel meer tot zich. Le
pain est one bonne —, het brood is een
goed voedfel. Le trêfle est une bonne —
pour le betail, de klaver is een goed voeder veer het Yee; fig. L'esprit a besoin
de— aussi bien que le corps, de geese heeft
even zoo wel als het ligchaam voedfel
noodle. C'est une terre propre a y faire
des —s, dit land is goed tot de veeteelt;
t. de tan. Donner de la — aux cuirs, den
huiden verfche loog geven, nieuwe run
er op dose; prov. — passe nature, opvoeding kan de kwade genegenhedete verbsteren.
Vous, lj pers. pl. de je ou moi, ens.
Nous ecrivons, ivil fcrifven. Que feronsnous a present? wat zullen wif nu
doers! Nous irons au lit, ,ivif willen naar
bed gaan. 11 ne nous connolt plus , hij
kent ens niet meer. La chose ne depend
pas de —, de z4ak hangt niet van ons af.
11 s'agit autant d'eux que de —, het raakt
hen zoo wel als ens.
Nouure, f. zie Rachitis.
Nouveau, nouvel, adj. m; f. nouvelle,nieuw.
Un livre, een nieuw bock, dat eerst
esitkomt. Le nouvel an, ou l'an —, het
nieuwe jaar. Une mode nouvelle, eene
Nieuwe mode. Une nouvelle maniére, eene
nieuwe manier. Un habit —, een kleed
naar de nieuwe mode; sets nieuwmodisch
kleed. Un habit neuf, een kleed, dat nog
nice of weinig gedragen is. 11 a fait faire un habit neuf; it a mis un nouvel
hij heeft een nieuw kleed (eenen nieuwen
rok) laths maken; hij beefs een ander
kleed aangetrokken. La nouvelle lune, de
nieuwe moan. La saison le , de lente.
Du via nieuwe wijn. tin mot —, een
nievw Woord. Le temps des nouveaux
fruits, de tijd der nieuwe vruchten. Le
nouvel homme, Phomme nouveau, de nieu• mensch, de wedergeboren Christen. Le
ciel —, la terre nouvelle , de nieuwe henal , de nieuwe aarde. Nouveaux maries
nieuw getrouwden. Mener tune nouvelle
vie , een nieuw leven leiden, voeren. Un
vertu, ben nieuw aangekomene ; fig.
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onervaren, onbedreven. II est bien —
dans son metier, hij is zeer onervaren in
^
handwerk ; t. d'orf. titre nouvel,
nieuwe keur van het goad of zilver,
gemunt sordt , y r. t. de prat. Passer titre nouvel, een nieuw contract aanzaan;
prov. A nouvelles affaires, nouveaux con.
seils, komt
kemt road ; a nouveau
tout beau, nieuwe bezerns vegen fchoon.
Recommencer cur nouveaux frais, geheel op
nieuw weir beginners.
C'est du fruit —
que de vous voir, het is wat nieuws
u te zien; s. an. het nieuwe. I1 aime
le hij bemint het nieuwe, houdt vest
van lets nieuws, van nieuwstijdingen.
Que savez vous de — ? wat weet gij nieuws;
adv. Du beurre battu, versch gemaakte
boter. bes vies — perceS, nieuw elan of
opengellokene evijnen. De —, adv. op
nieuws, nog sees. Il est accuse de—, hij
is op nieuws belchuldigd. Recommencez
de —, begint nog eens.
Nouveautd, f. nieuwigheid, verandering ,
het nieuws. La — plait a la plupart, du
monde, de nieuwigheid behaagt den meesten menfehen. La — de ce sentiment trouva
des partisans, de nienwigheid van dit geVoelen vond aanhangers. le n'avois jamais
od parlor de cola, c'est une — pour moi,
ik had nooit daarvan hooren fpreken,
het is lets nieuws vow mif. Chez ce mar.
chand on trouve toujours quelque bij de.
ten koopman vindt men altoos lets nieuws
nieuwe koopwaren. I1 aime a lire toutes
les — s, hij houdt van alle nieuwe fchrifr
ten, boeken, te leven. Introdnire des — s
dans tun pays, nieuwigheden, veranderin.
e'en in een land invocren.
Nduvelle, f. nieuws, berigt, o. nieuwstije
ding. C'est tune vieille —, het is een oud
nieuws. De qui tenet-vous cette —? van
Wien hebt 'gij dit berigt? Il est venu
des — s, er zijn niestwstzjdingen aangekomen. Ne faites rien que vous n'ayez recut
de mes s, doet niets, voordat gij bee
rigs van mil ontvangen hebt. I1 y a long
temps , que je n'ai recut de ses s, het is
lang geleden', dat ik geene aging, niets
nieuws van' hem ontvangen hob. Donnez.
moi souvent de vos s, fchrijf mij dit.
wifis, hoe het u .gaol. Une — apocryphe ,
een onzeker berigt. On n'a ni vent ni
s de cet homme, men weet in het geheel niets van dezen i mats; min weet niet
wat van hem geworden is. Vous debitez
bleu des — s, gij firoolt vele nieuwighe.
den, wel nieuws nit; geestig verhaal,
o. Les — s de Florian, de verhalen vats
Florian; prov. i 1 a la fourche des — 0,
hij heeft de tijding altijd uit de eerfi e
hand. II ne Taut pas dire des — s de l'64,
cole , men . meet niet nit de fchool klap.
pen.
Nouvellement, adv. nieuwelings, onlangs.
federt kart, kortelings. Celt' est arrive
dat is onlangs gebeurd. Des ,arbres
plantes, kortelings geplante boomen.
Nouvellete, f. t. de prat. floring in het
bezit van eenig goed.
Nouvellier, m. (vieux) zie Inconilant.
Nouvelliser, v.. a. nieuevstijditsgen zeggen,
verbreiden.
Nouvalliste, verbreider, liefhebber,fehrijver van lets nieuws. Un a la main,
een verbreider van gerchreven tijdingen,
berigten.
Fee
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Novale, f. nieuw beploegd land, o.,' gen- Myer, v. a. verb-token. — 1111 chien 9 ee.
den, Welke de geestelijken van zoodanige
nen hand verdrinken. Un enfant noye,
landen 'semen.
een verdronken kind. Rappelet un noye 4
Novateur, m. ftichter van nieftwigheden,
la vie, eenen drenkeling weder its het le•
die nieuwigheden z'oekt in te voeren.
von brengen; fig. Il n'est bon qU'it hij
Islovation, f. t. de jur. verandering, yernieudeugt tot niers in de wereld. C'est
wing. lls ont
homme het is een zeer flecht mensch;
, dans- la transaction,
qu'il n'y auroi: point de — au premier conhij is niet waardig, dat de zon hens betrat, zij hebben bij de overeenkomst befchijnt. — son chagrin dans le yin, zij I
verdriet met eon glaasje Ivijn aflpeelen.
paald, dat er geene verandering in het
11 a noye sa raison dans le via, hij heeft
contract zoude plants hebben, dat het
serfle onveranderd zoude blijven.
zijn yerfiand verzopen. I1 est noye a la
Vovelles, F. pl. de novellen ,ofinflellingen van
tour, hi] ltaat in Canon flechten naam
aan het hor, hij is daar in ongenade.
keizer yustinianus , het vierde en laatfie
11 est noye de dettes, hij fleekt tot over
gedeelte van het Ronseinfehe wetboek.
Novembre , in. November , flagtmaand, yr.
de coven in fchulden; overfiroomsn, onovemdiales, f. pl. t. d'ant. bij do Romei.
der water zetten. Le deluge noya la ter.
nen, het feest van negen dagen, ter verre, de zondy loed orerflroomde de aarele.
zoening _met de e,oden, a.
Les dcluses qu'on lAcha , noyerent deux lieues
Novemvir,
de pays, de finizen , die men opende,zettoenaarn der negen *regeerders
van elthene.
teden het land twee Oren ver onder waNovendial, tn. novemdiales, nov2ndiles,
ter. — son via d'eau, zijnen wilt; met
pl. t. d'ant. lijkfeest van negen dagen te
water overgieten, to veel water in
zijnen yips doen ; t. de mar. La batterie
Rome, bij den dead van keizers of groodu vaisseau est noyee, het fchip draagt
te mannen, o.
deszelfs batterif te-laag aan het water.
Novensiles, sm. pl. Cr d'ant. goden der SabijLe fore du vaisseau est noye, het fchip lig:
nen, die de Romeinen hadden aangenoover zijne drag: geladen. — les pouires,
men.
het kruid onder Ivater zetten,
Novice, tn. et f. nteuweling, aankomeling
un vaisirs een klooster, die zifine gelofte nog
seau ou One cote de la mer, wi l zeggen,
dat men een fchip of eene trust, door den
niet beef: gedaan, een moneik, eene non
verren affiand, nit het oog kwijt raakt,
of geestelijAe docihter, die nog in het
zoo dat het zich in den horizon verliest,
lroefjetar is ; t. de mar. jong matrons;
gelijk men zegt: het hob van het fchip,
adj. onbedreven, onervaren, ongeoefend.
de bust waters. La mer a noye quelques
11 en encore fort —. dans son métier, hij is
villages, de zee heeft eenzge dorpen vier•
nag zeer onervaren in zijn handwerk.
zwolgen; t. de peint. — les couleurs, de
Une main, One plume —, eons onkundige
kleuren verdrifven. Ces couleurs sont
hand, pen.
bien noydes les ones avec les autres, deNoviciat, m. proeftijd in de kloosters. 11,
ze kleuren fmelten zeer geed in elkander.
elle, est encore dans son —, hij, zij, is
t. hydraul. —un jet, eenen waterfiraal dik
nag i n zijnen, baron , proeftijd. Le —
en fehuimend maker. t. de jeu. 11 a noyd
de ces religieux est tres- austere , de proefma boule , hi] heeft mijnen kegel ,
tijd van deze monniken is zeer flreng ;
plants in een klooster, waar de nieuwe•
in het /tootle aan het einde van de bole
baan gedreven. Se —, v. r. verdrinken,
lingen warren, y r.; fig. kertijd van se•
in het water [moron. Il s'est Loyd dans
nig handwerk of beroep.
un puits, dans la riviere, hij beef: zich in
Novissime, adv. binnen kort, onlangs, ge.
eenen put ,'in
de rivier verdronken. Beauheel versch.
coup de soldats se noyarent en passant le pont,
Noy, m. metire en—, betwisten, ontksnveel foldaten verdronken, bij het over.
nen.
gaan van de brag. II s'est noye en baiNoyades , f. pl. verdrinking van verdachguant, hij is ender het Laden verdronken;
te perfonen , in de Franfche ornwenteling.
fig. Il se noie dans le yin, dans les debauNoyale, fi foort van zeildoete, hetwelk te
ches, hij dompelt, verzuipt zich , in den
Noyal in BrItagne gemaakt words, karreldoek genaamd, 0.
wijn, in flemperijen, ongebondenheden.
f. term' — s garde, waarin
Des yeux noyes de larmes, oogess vol
Noyaliere ,
pitten, kernen enz. gezaaid zijn.
tranen ; prov. Il se noieroit dans son erachat, dans one goutte d'eau, hij is in alIsloyau kraakfieen, pit , kern van zekere vrochten, als van perziken, abrilies ongclukkig, ongefchikt ; hij zoude op
kezen, pruimen, kerfen, enz. Cassez un
gelijken grond, over zijne eigene bee.
veu ce d'abricot pour in avoir l'amande
nen, den p als breken. li se prend a tout
kraak eens dezen abrikozen /leen, om de
comme on homme qui se noie, hij grijpt
able tniddelen aan, am zich to helpen.
pit te krijgen; prov. Il iaut casscr le —, pour
en avoir i'amande, wit iets verkrijgen
Qui vent son chien, l'accuse de rage, die
most zich tnoeite geven; t.
zijnen hand wil flaan , visa: vas eenen
fpil van eenen wenteltrap. Un escalier
ftok ; hij die gaarne twist, die gaarne ie.
sans — , een trap zonder ; t. d'artii.
wand wil doen vallen, vindt boast daare
kernfiang; vorm ep het hone van een
toe gelegenheid, flof rf voorwendlel.
t.
d'astr.
flak gefcbut am to gieten , vr. ;
Noyon rn. eons bell, eon flootje aan het
het meest verlichte gedeelte, het hoop
elude terser bol-baan (kegelbaan), waarin de bal va/r; t. de horl. klsine plaits
de kern eener flaartflar ; fig. het begin,
de kern van lets, enz.
zuisvorwigs holligheid , or.
t.
de
pap.
donkere
vlak,
Noyure, f. t. d'hort. trechtervormige platNoye d'eau,
e* holligheid, am den Rep van eenen fpijdonkerheid in papier.
noten of nenienboom. Buis de ,
ker , van eens fehroef to bevochtigen.
Rioter,
, c, adj. nooks', ongekleed, or.zedekt,
not, koomenhout.
eleki
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ne troubia le cours de SC prosperites ,
ko;nt naakt in de wereld. Je le trouvois
geene zwarte Wolk, droefheid of droevig
tout , ik vend hem geheel naakt. Il lui
toeval floorde den loop zijns geluks.
parla nu , tete ou tete nue, hij fpfak tot Nuageux , se, adj. bewolkt. Le ciel est —,
hem met ongedekten hoofde, blootthoofds.
bernel is bewolkt; gevlekt , u'elkach.
tig; de f; t. de lap. Une pierre — se, een
Elle a les bras nus , et I gorge— e, heeft,
wolkacntige fieen. Un mineral ou hua.
draagt, de armen3a de born bloat. Al«
ler nu pieds ou pleds , barrevoets
eene doffe bergliof, een mineraal.
gaan. — en chemise, ti het blasts hemd. Nuage, e, adj. t. de bl. met wolken.
1 entra 14 epee — e a la main, hij lewam Nuaison, f. t. de mar. vaste ',reek, waarop
de wind zich genet beef: , en tang blifft
binnen met den blooten degen in de hand.
Une maison tome een bloot huffs, p ondoorwaaijen; de tijd, gedurenda welkeo
der 12uisraad. Ce cheval-lii tout — me
een pasfaatwind waait.
come trois Centt florins, dat paard, zoo Nuance, f. fchakering; fraaije evergang
als het daar is, fonder toom of zadel,
van het donkere tot het lichte der kleukoSs mij drie honderd gulden. Une epee
ren, tn. mengeling der kleuren. Cette
ileur a de belles — 5, deze bloom heeft
een ontbloOte degen. tine muraalle
e, eels mieur zonder behangfel. Obserfchoone frhakeringen, is fchoon gefchaver q. ch. a l'oeil
keerd. La degradation d'une tame couleur
lets mg- het bloote
'oog waarnemen ; t. de bat. Une tige
produit un grand noinbre de s, de vere,
len flengel, met zeer weinig of
zwakking of vermindering van eene
geene bladeren. Des Rears — es, bltiemen
de zelfde kicur brengt eene greatemenig.
to van Makeringen voort. Les — s
zonder kelk; t. de china. Feu —, van,- in
de opene lucht. L'huile — e ou libre d'un
lesquelles se degracient l'ombre et la lurnievegetal, de zuivere olie van een gewas ;
re aunt in,ensibles, de overgangcn, waart. de jtir. e propriete; blOot eigendom,
door frhaduive en Licht verzwakken,ziin
onme‘kelifk. Les — s (le cetLe garniture
'waarvan het vruchtgebrilik is afgezonderd ; fig. zuiver,, önbewimpeld , naakt,
ne scant pas bien entendues, de mengelingeiz
kaal, klaar. C'est la verit y toute
vas; d. frarnituur,, van deze /leering
e,
dat is de zuiverc , klare waarheid,
zijn nice wel gekozen • zwakke verfcheilui a montré son ame tome e, lrij heeft
denheid.
s qui 'distinguent les sy.
hens zifnn hart geheelonbewimpeld ,naakt
nonymes , de zwakke verftheidenheden
geopenbaard. Un morccau &architecture
Welke de gelijknamige lvoorder: onddir
trop
fcheiden.
een to kaal (under •ierfierfels)
fink der bouwktinde.
in. het naakte , Nuancer 4 v. a. fchakeren eenen zachten ev:r.
de naaktheid van een beeld ;
gang waken,tne,:gelen. Des rubans (As, ge
d'arch.
Le — d'un mar, de gladde meter naakt
fchakeerde a pnoeas ; fig, Cet auteur sait bien
mensch., Vetir les s, de naakten kleeses caracteres, deze fehrifver weet aan
den ; t. d'hist. nat. zekere visch, van het
zijne karakters Licht en rchaduw naar
gellacht der klipvisfchen: A —, adv.
behooren to geyen.
naakt, bioot enz. Toucher un corps a Nuayhas, en. reusachlige bambees in Oos:.
—, eon naakt ligchaam beroeren. Wonindict, yr.
ter un chcval a —, op een paard zonder Nubecule, 17. wit plekP vetakfe in het
zadel rilden; fig. Deconvrir son Coeur
oog, o. wolkje in de pis, zis Bever Iiu
— , ziin hart soeder bewimpeling,
oreme,
eftenhart;p: ontdekken mettre q. a —, Nubile, adj. htvwbaar. Tine —, sets
iemand van alles berooven, hem nithuwbaar weisfe. L'Age —, on de puberti%
fe iiudden , geiaeel uitkleeden, op firaat
de henobare ouderdem.
zetten; iemand alles afwinnen. prov. Le Nubileux , adj. verdrietig s bstrokken
merite va sotivent —, de deugd is,dikwifis
zwaarmoedig.
met armoede vergezeld.
Nubilite, -f. himbaarheid.
Nuage,
welk, menigte dampen in de Nucifrage, adj. et s.
ou ()ism
vogel,
lucht, yr., nevel,
at wat het gedie van noun leer.
zigt in de _luch,t verduistert. soleil Nuckien, ne i adj. t. d'anat. Conduits S oat
dissipe lee s, de non verdrifft de we!.
de Nuck,vaterachtige buizen van het
ken. — 6pais dikkg lucht. Avoir les
ooLr.die de geneesheer Nuck ontdekt beefy.
vcux converts d'un none wolk, eenen Nucleolite, m. t. Whist. nat. nucleoliet , foort
newel veer de oogsn hebben. Un — de pousvan fchelpdiet , van het geflacht der work.
siere, cone walk van fief: On ne volt les
dieren.
objets qu'au travers d'un —, men ziet de Nucalaire, adj. t. de bot. Fruit —, mob.
voorwerpen flechts door eenen newel. un
vrucht yr.
— de traits, eene menigte pijlen; t. de Nucule, f. hoof:Woes wermdier, oe
zed. zie eneoreme ; t. d'astr. Le grand et Nud, zit Nu.
le petit
do twee,kleine geflernten bij Nudipaales, f. pl. treurfeesten Tiij de ouden
de zuidpeel; t. tie chir, zekere vlek op
waarbij men barrevoets goats mouse. ,
het oog, vr.; fig. pl. befeevelingen, twij- Nadia, f. naaktheid. Couvrir la — du pan.
elingen , verduisteringen , donkerhe.
vre, de naaktheid des armen, bedekken,,
den Les - s emit heureusement dissipes, de
den netakten kleeden. Adam, spats le
twiffelingen zijngclukkiglijk verdwes'iperceit de sa den zendenen. Les —s qui offusquent Pentendement,
ye! word ildatn zijne naaktheid gswaar
de twiffslingen, beneveli-ngew, die het
t. de peint. naakt beeld. II se plait a peina.
verfland verblinden. Cette conduite jeta
dre des s, hij fchildert gaarne naakte
quelque temps un certain — stir leer amide,
beelden ; pl. fchaamdeelen (parties hon.
rat gedrag wierp,verfPreidde eenigen tijd
teases).
eenigs twiffeling over hunne vriend- Nue, f. wolk. Le soled perce la — de zoo
fchap ; zwarte wolk, drsefheid. Aucart
dringt dear de wolk. Le balloa aErostati,.
Bees
quo

r
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que se perd;t dans les - s, de luchtbal
verloor zich in de wolken; fig. Elever q.
q. jusqn'aux nuns, iernand tot de wolken
toe verhefen, hem buitengemeen prijzen.
Se perdre dans les -, verdwijnen, van
zips flak geraken. iaire sauter q. q. aux
s, iemand gaantle waken, van kwaad
herd doen opvliegen , opfprtngen. Tom•
ber des -, zeer verwonderd zijn. C'est
sin hoinme tombs des -, het is ten onbekend mensch. Etre au dessus des -, zijde
fchaapfes op het drooge hebben, On ne sait
ott la - doit Craver, men weer niet ivat er
van de zaak worden zal.
Nude, f. won', eene menigte in de lucht
verfpreide dampen,.die in onweder dreigen
los to broken. Le ciel est couvert de -s, de
kernel is met wolken bedekt. 11 pleuvra tort a
l'endroit cette-crévera, het zal flerfr regenet; ep die plants, waar deze walk zal
bercten; fig. zwerm, rchaar,vlugt groote
' - de
tne enigte in eens in beweging. Une
pincons, eene groote menigte vinken. 11
vint tine - de barbares qui desolêrent toot
le pays , er kwam eene fchaar van barbaren, die het geheele land verwoestten.
Une - de poossiere, eene walk van flof;
s de Magellan , twee zielbare
t. d'astr.
plekken aan de zufdpool ; pl. dankere of dela plaat!en in de diamanten.
fsiusnient, zie 'indent.
Nuer,, v. a. fchetkeren , de kunst of behandeling van het verdeelen der kleuren op
eenen grond, vorral op zijde en wol. Cela es-t, parfaitement bien nue , dit is volko.
men wel g-efchakeerd.
Nuesse , f. t. de cout. onmiddelbaar regt ,
a., onmiddelbare leenheffing.
Voire , v. n. fchaden, benadeelen,
zijn, hinderen enz. II vous nuira
dans vos affaire , -hij zal a it; awe taken
fchaden. Vous cherchez a me -7 gif zoekt
nuns j ate benadeelen. Le froid nunaux plantee, de ,koude is nadeelig roots, duet netdeel aan de Panten. Cette muraille,nuit
a la vise, doze munt hindert, belet, het
uitzigt. Je ne lui nuirai pas d'obtenir cat
eenploi, ik zal hem niet hinderen, dir
eembt to verkrifgen; fain. 11 ne mut pas
d'avoir sin peu etudie, het fehaadt niet,
het is goed, nuttig-, wanneer men een
weinig gefludeerd heefe.
* Nuisance , f. (shade.
Nuisible, adj. fehadelifk nadeelig. Ur} aliment , een fehadelifk rtsed,M, Cela
est - a la sauté, dat is narlielig your de
Rezondheid.
Vuit, f. yacht, tn. Le repos .de la -, de
nachtrust. fermec, - close, flik donkere y acht. A - fermaute, an commencement
de la -, tepee den y acht, bij bet begin,
vallen van den nacht. A deux henr ys de
om twee siren des nachts. Il est,
fait -, het is nacht. Its tkuent surptis de
la-, zif werden door den ?nicht overvallen. La - de Noel, Kersnacht. La du dimanche au lundi de nate4t van Z912.
dag op maandag. Ils passexent la j otter, zif bragren den nacht met fpelen
door. Tra.'ailler jour et -, dag en nacht
wet ken. Les oiseanx. de -7 , de nachtvogels, gelijk de alien, vleermuizen, oak
de nachtdieven. Chemise, bonnet de -,
nachthemd, -mats ; fig. et poet. de dood.
Une eternelle , een eeuwige nacht, de dood.
L'astre, la d4esse de la -, de moan. Les
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feux de la -, de fietren. La - dir tom.
beats, de d'uisternis des grafi. De-, hit
nacht, des yachts. Voyager de bij
nacht reizen; prova La - prate Conseil,
men moot die zaak beflapen.
Nuitamment, adv. t. de pal. des nachts ,
nacht. Un val fait
een bij nacht beaane
Nuitde , f. pop. yacht, tiff, vs. nachtiverk ,
o. Payer taut par - , zoo reel voor den
gatfchen nacht betalen. Les masons oat
travailli deux - s, et ont demande cant pit
metfelaars hebben twee nachtrn
gewerkt, en hebben zee veal veer den
arbeid van den geheelen nacht gevraagd.
Nul, le, adj. geen, geene, niet eon , niet
cede, niemand. - de ceux qui y ont ere
n'en est revenu, geen van degenen, d,e
daar geweest zijn, is terug gekomen.
n'est vents ids, niemand is hier gekomer.
Nulle creature vivante, geen levend fcheefel. je n'en ai aucurte on nulle connaissar..
ce, ik heb et geene kennis van. En le martiêle, op geenerlei wijze. - le parr,
nergens. C'est une affaire de -- le impol•
tance , het is cone zaak van geen aanbc.
tang; van onwaarde, van geene ivaarde,
nut; onweteig. Cet acts est -, deze akte is van geene waarde. Ce mariage a
ens declare, -, die huwelifk , is veer on.
evetti:e verklaard. C'est un homme
het is een mensch, die geen verfland ,
.eeeen aanzien heeft, tot nietsdeugt ; prod
Nulle rose sans opines , niets zonder
moeite; geene rozen, zonder doornen.
Nulle,
niets beduidend reckon in een geheimfchrift :net ciffers,flechts dienende,
om de oploeting• moeifelijker ee'rnaken, e.
Nullement, side. geenszins , in geenerlei eel!.
ze. Jo ne le veux, je ne le souffrirai -,
ik evil het niet, ik wit het geenszins
dulden. Lui cederez7vous cela?-, zult gif
hem dat affiaan7.in geenerlei wifze.
* Nulli, m. niemand; t. de cuis. haliaansch
ragout, van geklopt geel van eijeren,roe
ziwates*, fuiker enz.
Nullipores, m. p1. polypen met fteenachtige
Pralen zonder merkbare porien.
Nullity , t. de prat. krachteloosheid-e nietigheid, onwettigheid, nulliteit. La -d'un
acte, de onivettigkeid-eener akte. Je protest, de -,contre tout ce que vous ferez,
ik verklaar al war Leif zult doen, veer
nul en geener waarde. Il y a quelques -8
dans ce testament, er zijn eenire bracing•
loosheden in dir testament ; fig. Cet hom•
me est une parfaite deze mane is volflrekt tot diets s n flaat ; t. d'arith. teeken (,,), dat menplaatst, wear geene waar•
de van guldens , cents enz. gevonden words,
f
als:
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Numble, tn. rapt, dat eenen beer toskotnt
van de beesten, die men flagt, o.
Ntiment , adv. onbewimpeld, vrij nit , rend.
borsfiglijk, opregtelijk. Dire - la verity , onbewimpeld de waarheid zeggen. Je
vows conterai - le fait, ik ova 1 u rondbors.
tiglijk de daad verhalen; t. de. prat. entnidderlijk. Ce fief releve - de la couronne,
dit leen koint onmiddellijk van de kroon
Nurneraire, adj. Vaieur d'un ducat, gelds
waarde van eenen dukaat; s. baar geld,
0. .11 n'a point de -, hij heeft geen baar
geld. E lui avoit prate du- (anent comptart::
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taut), et it m'a remit/ du papicr, ik had
Mess; baar geld geleend , en bij heeft mij
p apier terug Aegeven.
Numeral, c, adj. een getal aanduidend.
Trois est tin non
d; ie is een telwoord,
1. V. X L. C. D. sont des lettres --des,
T. V. x. L. C. ,1). M. zijn (Rorneinfche)
talletters.
Numerate ur , m. t. d'arith. teller van eene
break. Dans la fraction
5 est le —,
de breuk
is 5 de teller.
Numeration, f. t. d'arith. het tellers, de telling ; de corn. La — de cette somme a
ere faite en presence de deux notaires, de
ultbetaling van deze fom is its tegenwoordigheid van twee notarieen gefchied.
Numerique , adj. van getallen, wat op getallen betrekking beep. , tot de cijfers
behoort.
Num6riqu ement , adv. naatswkeurig herekend, naattwkeurige getallen, naar
het getal. Douze temoins qui se repetent,
n'en font souvent qu'un op deux —, twaalf
getuigen, die herhalen hetgeen de etuderen gezegdhebben, makers dikwijls, naar
het getal , flechts eenen of twee uit,
Numaro, nommrr, 0. — d'un livre,
d'un billet de loterie, het nommer van een
bock , van een loterij -briefje; t. de corn.
teeken op lets. Donnez lui de ce
geef
hem van dit nommer, teeken; fig. fam. 11
entend le ,
verflaat den handel ;
is in zijne zaak vrif kna?; hij west
vast alles de waarde,
liumeroter, v. a. met nommers teeksnen,
nommeren. On n'a pas numerote ces marchandises, men heeft deze koopwaren met
genommerd.
umemtique, adj. naar orde der ciffers,
der nommers.
Numismale, f. ou nummulaire on lenticulaire,
m. "leen, de gedaante van eene munt hebbende.
NumismaEe, m. die de penningkunde beoefent.
umismatiq tie , adj. et s. f. penningkundlg ,
kunde der suds gedenkpenningen. 1,1 est
savant clans la --, hij is eon keener van
de Dude gedenkpenningen.
Numismatographie, f. befchrijving der nude
gedenkpenningen.
ummulaire, (lees nommulaire en zoo in de
vier volgende) on herbe aux ecus, 4 cent
maladies, f. muntkruid, o.
Nummulite , f. t. d'hist. nat. muntfchelp.
Nuncupatif, adj. `t, de jur. Testament —, een
mondeling gensaakte uiterfle era of testament.
Nundinal, e, adj. lettres es, letters in den
almanak der slide R.omeinen welke de
markten of kermisfen aantoonden ; de acht
eerfte letters van het alphabet.
Nucdination, f. handed op de kermitfen ,
markten, m.
Nundine, f. openlijke markt , alle negen
doyen to Rome.
Nunria , f. t. de corn. wit Sineesch lijnwaad, 0.
tiunnie, f. bilizonder gezang der minnen
Grieken , o.
de
Nuptial, e, adj. tot de bruiloft behoorende,
brui lefts , huwelijks. Un lit—, e,i; hruiloftsbed. Habits— aux , bruiloftskleederen:
Naque, f. nek, dui donna ran coup de baton stir la —, hit gaf hem eenen ftokflag
op den tack.
rt;utv.cion , f. t. de,geogr. La — de l'ax,e de
ten:e, de 1;;huddende belveging van de as
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der aarde; t. d'astr. de fchijnbare bewe.
ging van negen feconden der vases flerren; t. de bot. wending, kromming,
ging der planters naar de zou, of naar
het licht.
Nutricaire , m. zie Nourricicr.
Nutriment, zie Nourtiture.
Nutritif, ive, adj . voedend, voedzaam. La
faculte
ye, de voedende kracht.
voedzaam vleeschnat.
Nutrition , f. voeding. La — augmente out
entretient les diverses parties du corps , de
voeding vermeerdert of onderhoudt de
verrchillende deelen des ligchaams. La
pluie est tine — des planter, de regen
cent; voeding der planten.
Nutritum,
t. de pharm. witte zalf nit
loodwit , olio en azijn, yr.
Nvabel, m. boom vast Malabar.
Nyetagesons, Nycrazontes, in. pl. Ketters,
welke het gebruik der ter* Christenen berispten van des nachts to waken, en
tot Gods lof to zinger.
Nyctage , f. ou Nyctagmee, f. t. de bot. plant
van het geflacht der nachtiChoon.
Nyctagame, m. t. de med. gedurige beweging
met de oogen en oogleden.
Nyetalope, m. et f. die borer des nachts dan
bif dag ziet; katuirgezigt, o.
Nyetalopie, f. oogziekte van Olen acrd,
dagbli ndhe id.
Nyctante, t. de bot. Indifche bleem , welker
bladeren zich des nachts openers.
Nyctee , f. t. de myth. een der vier paarden
van Pluto.
Nyctelien , a. t, de myth. bijnaam van den
god Bacchus,
Nyctelies oq nyctilees, f. pl, t. d'hist. anc.
nachtelijke Bacchusfeesten, o.
Nyctemere, ou nycterneron, m. t. d'astr.
means , diets de Grieken gavots aan de*
gewonen dag van 24 uren.
N3cteribie, f. nieuw foort van infekten,
waa; toe de Luis, de vledermais, enz.
behosren.
Nycteriens, in. pl. t. d'hist. nat. nachtvogels,
gelijk de katuil , de fieenuil.
Nyctostratege, m. t. &hist anc. die le nachtwacht had,
Nymphagogue, m. t. d'ant. lvegvoerder der
braid.
Nymphales, m. pl. kaisellen, vlinders.
Nymphe, f. t. de myth. ni
s des bobs,
des eaux, boschgodinnen, waternimfen;
t. poet. jong, fthoon, welgemankt welsh
of vrouw; d'hisc. nat. popje of vliesat
l e, waarin de in/Ikten gejloten blijyen , infekten -popje , o. ; t. d'anat. pl.
waterlippen aan de fchaamdeelen eener
vraiiwe.
Nymphea.n, in. t. de bot. zekere waterplant, yr.
Nymphets, f. t. d'snt. openbaar bad, o. On
volt encore en Italic des ruines de plu..
sieurs a, men ziet nog in ltaliu de
overblieffels van oienbare baden.
Nympholdes, f. pl. ou nympheau,
t. de
bot. geflacht der waterplanten.
Ni7mpholepsie, f, zwaarmeedigheid, waarin men de eenzaamheid der bosfchen zoekt.
Nymphomanie, t. de mid, (fureur uterine)
onkuirche zucht der vrouwen; razetda
lijfinoeder.
Nymphon, m. t. d'hist. nat. zeef;tin , yr.
Nymphotomie, f. t. d'anat. afzetting, af:.
fiijding der waterlippen aan de fchaam.
deei ,”; eener vrouw.
ee3
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N" act/, tn. t. d'hist. nat. f-art very wilds 'k Nyesn, f. on tupelo, in. groote boom in Am eriI Vs, die, ,s, , ruchten gelijk ° Wren, draagt.
eenden , vr.
Nyssas, f. pl. t. de bot. veelwijvige plant , Ny.stagme, rn. t. de med. wakeneleflaap,zucht,
(plant •an het tip gejlacht der gewasfen). , kramp aan het egg.
?i6
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la necessite,
huigen, wider broke's.
, de veertiends letter van het alau plus tort ,van den hood eene eleugd maker!,
,
y r.; t. de lit. Les 0 de Noel, de
negen veorzangen in de Reomfehe kerk,
voor den nood , voor den flerkflen wijken.
die negen dagen voor kersmis gezongen Obeissance, f. gehoorzaamheid enderden.
warden, en die met tine 0 beginnen;
nigheid,• onderwerping. Le fils doit
a son pere, de ZOOt1
zijnen varier ge.
t. d'arith. eene nul ; teeken voor de grader;
intetj.
0!
ach!
8
35*, vijfftiengraden;
heerzaansheid verrchuldigd. Jurer —
q• q. iemand gehoerzaamheid, onderdaBiel! o hemel! 6 malheureux que je sums!
aeh, ik ongelukkige ! t. de chim. med.
nigheid zweren.
avengle , blinde ge.
120 est /a base de plusieurs sines de chi*
hoerzaamheid. — servile, flaaffehe ge.
mie, de 0 is het grondtesken van verhoorzaamheid. Iteduire un pays sous son
rcheidene teekens in de fcheikunde.
een land ender zijne onderwerping
brengen. Vivre, etre sous P
d'un roi,
Oasis, tn, palmbiombosehje its de zandwoes.
tijnen van Egypte,, 0.
owlet- de onderwerping, l'eerfchappij van
Obelav'e, e, obelaviforme, adj. t. de bpt. als
eenen koning levers, zijn. Les enfants
ekde
eer
wont sous
-- de leers parents, de kinder.
eene
en o m g e knolls.
Obeonique, adj. t. de bat. als een omgekeerrev flaan onder de onderdanitheid, de
magi der oftders.
vaut mieux que sad e k egel .
crifice, geheorzaarnheid is beter dam o,, rer.
Obeorde, e, ou obcordiforme, adj. t. de bot,
hart.
ObOssant, e, adj. gehoorzaam.
o ge
als ee n omgekeerd
nest
pas toujpurs , hij is niet altoos LehoorChedience , f. gehoorzaamheid, onderdanig.
zaam.
held , ondfrwerping van semen geestelij.
te, een geheorzaam
Une flue
eveisje. Votre tres
ken jegens zijnen oppedien, klooster,
serviteur, uw zeer
yoogd;. sate der drie kloosterlijks gelefgehoorzame disnaar; fig. buigzaam, ge.
ten ; fc;irifttlijk bevel, verlof,affcheid,
dwee, handelbaar. Une lame — te, eene
buigzame kling. Du cuir
0 .; vrijgeleibrief, van den epperflen sent
handelbaar,
rekkelijk leder.
khosters , aan eenen anderen geestelijken, m van het cent klooster in een Obele , f, t. de lit. teeken :
of 4 bij
zulke plaatfen in cue overzetting des bijtoner te goats , ons te reizen enz.; bij.
zonder ambt van eenen geestelijken in
bels, door de zeventig overzetters, evelke
ten klooster, o. Ce religieux est eellier,
in den Hebrseuwfehen tekstentbraken, o.
tk is keldermees . Obëlies, f. pl. t. &ant. foort van off'erbrood
deze monns
son
cc'est
'
ter , dat is zijn ambt ; t. de diplom. Amaan Bacchus, o,
bassadeur d' , afgevaardigde ,4.ezant van . ObeLsque m. t. d'arch. obelisk, prank-,
*elan verst aan den .eaus, ant hstn van
gedenk-, grafnaald, vr. Let —s d'Egyp,
zijne kinderlijke gehoorzaatnheitUti verte, de Egyptifche obelisken grafnaaizekeren. L' — du Pape, pays d' —, die
den. Un
charge d'hieroglyphes, eene erelanden , welke aan het pausfelijke refits- denk-, pronknaald reset zinnebeelden
gebied onderworpen zijn; die lan en,
neketlatg teekenichrift.
Welke niet in het concordaat , met den Oberer, y. a. met fchulden overladen, liePans
gemaakt, begrepen zijn.
zwaren, belasten. .ti a obere sa maison
P
titel, waardigheid van
ebedieaciaire,
hij heeft etijn kni. s met fchulden bekanenik of dentheer in eenige derzelver
zw.lard. Cette famille est fort. obeiée,
deze filMille is zeer met fchulden ovetve rga d e ring en .
Obedienciel, le, adj. tot de kloostergeheorladen, fleekt diep in fchulden; s'
v.
heid behoorende.
pars.. zich in fchuldrn ficken. je cramp s
zaatn
waarnenser van een geesteObediencier,
qu'il ne s'obere, ik vrees, dat hij zich
lijk asebt voor eenen anderen.
in fchtdden fieke.
Obeir, v. n. gehoorzamen. Les sujets doi- pb6site , f. al to groote vetheid des lig.
vent — a leer souverain , de onderdanen
ehaarns.
,noeten htennen opperheer gehoorzarnen. t Obice, adj. zie Oppose.
11 n'a pas ob,ei tttx ordres qu'on lui a don- Obicr,, m, t. de
zie Aubier.
hij beef: niet gehoorzaated 4.111 de Obi,,t-r, v. al — les arbres, t. tie jard. de
htvelen , die men hem bee ft .gegeven. 11
jonge Batmen, tot hot verplanten, kort
hij weft zich gehoorbij elkander wen.
sail se faire
zaamheid tK verfchaffen ; onderdat;ig Obit,t ecelds. zielmis , yr. Dire un
Lca pap, les peoples qui lui obeiszijn.
eene zielmis lezen.
sent, de landen, de volken , 'wake hem Obituaire,
zie Devolutaire, resignataire ,
onderdanig zij n. Ce cheval obeit a la
adj. Registre
zielmisbeek, zieltnisfrnmain, dat paard luistert near den team,
register, o•
is zacht in den bek; fig. toegeven ; i bus. - Objecter, v. a. tegeneverpen; liergeiften.
Ce fer ob6t bien sous
gee , gedwee
Que pouvez - vous — a ce qu'il dit? war
le marteau, dot ijzer laat zich good
kunt gil tegenwerpen, op hetgeen hij
get; , fmeden , is gedieee. L'otier obeit
zegt. On lui objects sa conduite paskée,
sans se rprzpre-, de teen of tieis lama Volt
men *eereediet hem zijn yerig gedrag. 11 a

phabet
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object& une difficulte , hij 140- eene
znatigheid bij of ingebragt.
Objectif, ire , adj. et s. t. d'opt. verre —,
het onderfle glut eons verrekijkers. L' —
est Poppose de Poculaire, het objectif glas
1taat tegen over het oogglas ; t. de theol.
Toorwerpslijk. Dieu est notre beatitude —
ve , God is het veorwerp van onze gelukzaligheid.
inbrenging.
Objection, f. tegenwerping
C'est une
bien fonclee, dit is eene zeer
gegronde tegenwerting.
Objectivite, f. objecttviteit, voorwerpelijkheld.
Objet, voarwerp, doel, oegmerk, o.
D'ici Pon decouvre tine infinite d' —0, van
lifer ontdekt men eene groote menigte
Toorwerpen. Voila 1' — de mes voeux, dat
is het voorwerp van mijne wenfehen. La
couleur est un des — s de la vue, de kleur
is een der yeerwerpen van hot gezigt.
L'or est l' — de ses desirs , het good is
het doe/ zijner begeerten. II u'a pour —
que la gloire, zijn eenigste doelevit is
room; foe e, oorzaak, vr. Voila l' —
principal d.e sa tristesse, dit is de yoorizaamfie oorzaak zijner dreefheid, Savez-vous — de son discours weet gij
het voorwerp, de fief van zijne red,veering ? t. d'art. — Es et attirails d'artillerie , artillerijbehoeften in het algeseeen.
Objurgateur, m. berisper, afkeurder.
Objurgation, f. hevig verwijt 0. deo-haling, yr.
Objurguer, y.
berietoen,verwijten.
t. blade m. zie Nigroil.
• Oblamineux, se, adj. hetgeen zich tang
houdt, dat tang duurt, under dat het
bederft.
(Mat, t. d'eccl. leekebroedere verminkt
efoudfoldaat, die,in yroegert tijden, in
Jrankrijk in cent abdif onderhouden
were; eek moine-lai genoemd; pl. — tes 3
vergadering van manniken to Rome.
Oblateur,
p. u. die gene offerande elect,
gen die offers.
Oblation, f. offer , •. offerande. Jesus
Christi& une — de lui meme a son Ore sur
la erotic, yezus Christus efferde ziehzele
yen op aan zijnen vader aan het kruis.
L' — du pain et du via, het offer van
brood en wijn.
Oblationnaire, na. t. eccl. offerentvanger,
dieken, die de offcranden der geloovie
Len etannam.
ObliaL e, t. de coot. jaarlijkfche leenjehatting aan eenen leenheer in. ouwels
of brood, y r.; boete aan eenen leenheetst,gens niet op zijner tijd gedane betaizeg van het jaadijkfche refit,
OLisa!,
jaarlijkfche rent c, yr.
()Higdon, f. , verpligting, y r. Je vous si
hien des
s, ik ben u vet! varpligtingin verfchuldigd. S'acquitter de ses s,
zijne verpligtingen yervulten, zich van
2ljnen plrgt kwiiten. C'est a lni que vous
en avez neon Jahr gij het to danken; t. de jur. verbindtenis. Vie — per5onnelle, eene perfoonlijke vetbindtettis.
Use — sans cause, eene verbindtenis zonwaaryan de oorzaak niet
der
is opgegeven. — par Cerit, lchriftelijke
solidaire, gemeenfceappeverbindtenis.
lifke verbiedtenis, waarbij eels voor
inflaelt; t. de
en alien veer

0 BL

1117

coin. de jur. fehuldbekentent vr.lchuld

brief', m. J'ai de lui une — de trois cents
florins, ik heb eene fehuldbekentenis van
drie honderd gulden van hem. Passer une
— par devant notaire, eenen fchnldbrief
voor netaris en getuigen pasferen. 11 y
a une grande difference entre un billet sous
seign-prive et une er is ten groot one
derfcheid tnsfchsn eene onderhandfche
fchuldbekentenis en eenen fehuldbriej,
eene obligaeie.
Obligatoire, adj. verbindend. Un contract
reciproquement cen wederzijds verbin.
dend verdrag.
Oblige, leerkentract,o. L' contient no
engagement reciproque, het leerkontract
bevat eene lvederzijdfche verbinding.;
t. de jur. fchuldenaar, berg. Je serai vo.
tre
ik zal tin/ fehuldevaar zijn.
Oblige, e, adj. zie Obliger.
Obligeamment, adv. op eene verpligtende
ivijze, 11 a pane tres — de vous , hif
keep van u, Op cone verpligtende wijze,
gefproken.
Obligeance, f. dienstvaardigheid, beleefdheld , genegenheid om to verpligten. 11
est d'une extreme —, hi/ is buitengetneendienstvaardig , beleefd.- 11 a mis beau.
coup d' — dans certe affaire , hij he eft in
deze zank veel dienstvaardigheid bee
toend.
Obligeant, e, adj. verpligtend, gedienstig,
beleefd. 11 m'a pane d'un ton fort —, hif
heefft mij op eenen zeer verpligtenden
Coon, sangefitroken. Un homme fort —,
fen zeer gedienstig man.
Obliger, v. a. verpligton , verbinden. La
loi nous oblige a les aider, de wet verpligt
ons , one hen to hslpen. La justice vous oblige
a restitution, de regtvaardigheid, gerege
tigheid verpligt u tot vergoeding, wedergeving. Nous sommes obliges d'hono.
rer nos parents , wij zijn verbonden, vere
pligt, om onze ouders to eenen. La necessite nous oblige a hien faire, de need verpligt ens em wel to doen. J'en suis oblige a votre amitie, ik heb het uwer yriend.
fthap to danken. Je vous suis bieu
oblige , ik ben u zeer verpligt. 11 est
oblige de cola, a cela, hij is daarmede,
daartoe yerbonden; isoodzaken. Cola
blige a changer d'avis dit noodzaakt mze, om
yan meening to veranderen. Quella
vous oblige-a le, faire? Welke reden need.
zaakt to , cm die to doen ? dienst does.
Vous m'obligerez beancoup de le faire , gij
zult mij eenen gerooten dienst doen,wan.
neer gij het doet. 11 m'a oblike de bbn.,
ne grace , hij beef: mij, op eene ant dige
wijze, eenen dienst gedaan. q. q. de
sa bourse , iemand met zijne bears dii.
nen ; t. de jur. Son contrat l'y oblige : zijn
verdrag verbindt hem daartee.
pour
q. q. zich voor ienzand verbinden, berg
zijn; t. de cons. un apprenti, iessand
in de leering van eenig bedrijf bedine
gen. Je l'ai oblige comme apprenti chez
moi , ik heb hem als leerling bij nsij
Obvlirq bLnigdleen; adj. t, de geom. jecheefhoekig.
Oblique, adj. t. de math. Ichuinsch, fcheer.
eene fchuinfche , fcheeee
Une ligne
life. Les rayons du soleil soot plus g
en !liver qu'en toe, de firalen der zon
zijn fchuinfchcr in den winter, date in
s
den zowier ; fig. des moyens, votes
/link°
e 4
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flinkfche,verelachte,ongeoorloofde middelen , wegen ; t. tie gram. Les cas—s , de afwij.
kenev e , verbop:ene, alie naamvallen, behalve de eerfte ; t. de mar. Une navigation
eene fchuinfche vuart ; t. de bot.
fcheef, gedi said Pad. Les
Feuille
s, de
labiees ont des fleurs
ge planten hebben fchuinfche bladeren;
t. d'anat. Les muscles — de la tote, de
fthuinfche fpieren van het hoofd; t.d'ast.
La descension d'une etoile , de fchuin.
Iche nederdeling van eene liar.
Obliquement, adv. fchuins, fcheef. Une ligne tiree eene fcheef getrokkene lijn.
Le zodiaque traverse — l'equateur,, de *dierenriem gaat fchuins door de middel.
deze voegen looCes joints vOnt
,en fchuins ; fig. Il agit va tonjours
— en tout ce qu'il fait, hij gaat op eene
flinkfclze wijze to werk in alles, wat hij
doer. Blamer q. q. —, iemand op eene be.
delete ivijze , van ter zijele berispen,
Obliquite, f. t. de math. fchuinte, fcheefte.
(rune ligne, de fchuinte van eene
1i jn, t. d'astr.— de Pêcliptique a defchuinte van den zonneweg; t. de phys, cl'incideuce, de fchuinte van het vallen van
eene lifn of een ligchaam op een ander;
de fchuinte van den op of inval. L' —
des caracteres, de fchuinte der letters.
t Obliterer, v. a. zoodanig ultwisfchen, dat
er rporen nosh teekens van zijn overgebleven. 11 y a des caractires obliteres
dans ce manuscrit, er zijn uitgewischte,
otfleesbaar gewordene , letters in dit
handfchrift ; t. d'anat. Un vaisseau oblitere , een verflopt vat.
Oblong, tie, adj. langlogrpig. Un jardin
eon langwerpige tuin. Un ovule est une
figure — gue , een ovaal is eene langwer
, pipe ,figuur; t. de bot Des feuilles, fruits
s, langwerpige bladeren, vruchten.
tin livre een book dat linger din
breed is,
• Obnoxiation, f. zie Soumission.
Obnubiler, v. n. duister worden , bewolken.
Oboiaire, f. t. de but. [sort van luizekruid, o.,
(Thole, f. holler,,halvepenning; t. de pharm.
halve fcrupel of tien groin; o. het zesde gedeelte van eel; drachma bij de Aden.
Obombrer, V. a. overfchaduwen, onder de
fchaduw bedekken.
Cboval, e, adj. t. de bot. yerkeerd ovaal ,
sirend.
Obové , e, adj. t. de bot. i n de gedaante
van een omgekeerd ei, verkeerd eivormig.
Obreptice , adj, doer verfchalking deer list
verkregen. Lettres do grace -- a, doer
list -of bedrog verkregene genadebrief.
Obrepticoment, adv. op eene fchalkfche,fchalkachtige,listige,bedriegelijke wijze verkregcn. Obtenir une succession , erne erfenis op eene listige wijze, door inkrui.
ping verkrijgen.
Obte.ptitin, f. verfrhalking, list. Il a obtenu cette charge par voie d hij heeft
dit ambt, door den wog des- vcrdonkering van lets, dat dit zoude belet Lobben, verkregen.
Obron, zie Auberon.
Obroni;:re, f. zie Auberonnibre.
Obrophore, zie 1-161iottate.
Obruer, v. a. t. de prat. overladen.
zedeleos ,ontuchtig,onkuisch,
Obscene
s, ontuchtige wobrvuil. Des paroles

BS
den. Une conduite
eon zedeloos gedrag. Un poste
eon vuil dichter.
tableau —, eene onkuifche fchilderij.
Obscenite , f. onkuischheid, oneerbaarheid,
ontuchtigheid, vuile redenen. 11 y a de
1'— dans ce discours, dans ce tableau, er
is onkuischheid in dit gefprek, in deze
fchilderij. Sa conduite est an dessus de
toute , zijn gedrag overtreft alit on.
tuchtigheid , is ',oven al, wat rede.
loos is.
Obscur, e, adj. donker, duister. Un
e, donerne donkere plaats. Nuit
kere nacht. Il fait bien —, het is zeer
duister. Bleu fence ou donkerblaauw,
Une coulgur e, eene donkere kleur; fig,
onduidelijk, onverflaanbaar, duister.
terme eene onverllaanbare nitdrukking. Un livre fort —, een zeer duister boek, zwaar em to verflaan, J'en ai
une Wee — e, ik hob er een duister be.
grip van. Ce sont des mots — s, dat zijn
duistere, onverflaanbare woorden; onbekend; goring; verborgen. Sa naissance
est — e, zijne alkomst is onbekend. 11
inene une vie — e, hij leidt een goring,
een verborgen, fill, yergeten, onbekend
leven. Il est ne de parents — es, hif frame
ran geringe ouders af; t. de bot. Les caractZ:res de cette plante sont s, de ken•
teekeroen vats deze plant zijn onbekend.
Obscnration, t. d'astr. p. u. verduistering.
Obscurcir, v. a. verduisteren , vel donkeren.
La terre obscurcit la lune pendant !'eclipse
lunaire, de aardo verduistert de main
geclutenele gene maansverduistering. La
unit obscurcit tons les objets, de nacht vetduistert ails voorwerpen; fig.bezwalken,
krenken. Les actions du his out obscurci
celles du Ore, de daden des zoons hebben
die van den vader bezwalkt, bovlelst.
S' v. r. dnister,, donker worden , zick
verduisteren. Le ciel commence s' —,
de bowel begint to verduisteren, het
begint donker to worden, to betrekken. Le soleil s'obscuicit quand di s'eleve des images, de zen wutdt verduisterd ,
wanneer zich wolken verheffen. La vile
s'obscurcit dans la vieillesse, het ,gezigt
werdt in den ouderdom duister. Son esverfland be.
g7pnir.eintntic ot
ken; fig. Sa reputation
IeranIc'enrclvak
s'obscurcit, zijn room begint" af to neObscurcissemeur, tn. verduistering , verdors.
kering. L' soleil, de verduistering
der zoo'. L',— des couleurs, het dot, 4r
worden der kleuren, L' — de la vue , her
zwak warden van het gezigt. — de
ce passage, de duisrtrheid, onverflaanbaarheid van deze plants.
Obscurément , adv. denker, in het duister;
op eene duistere, onverflaanbare wijze.
On ne voit les objets que tres men ziet
er de voorwerpen flechts in het duister.
hif fprak op eene duisesre,
11 parla
onverflaanbare wijze. 11 a long temps ye*
hij heeft lang in het duisters,
cu
het verborgene geleefd.
01mm-trifler, v. a, duister, danker waken.
Obscuritê, E duisterheid, donkerheid. L' du temps, de donkerheid yam, het 'weir.
La lune chasse, dissipe — de i Emit, de
mean verdrijft de duisternis ,,de donker.
held van den nacht. L' — des couleurs,
de donkerheid der kleuren. Je n,ainie pas
—,
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ik houtle niet van de dasternis;
fig. 11 y a de 1' — clans ce passage , deze
plaats is duister, moeijelijk om te ver
Haan. L' — d'une loi, de duisterheid van
eene wet. — des temps , de Pavenir, de
duisterheid der tifden, de verbergenheid
der toekomst. Son livre fourmille d' s,
zijn bock knelt van dttistere plaatfen;
it vit clans 1' hij leeft in de vergetelheid, in gerivgheid, in eenen geringen
Rand. L' - de sa famine, de geringheid
van zijn gefiacht.
Obsecrations ,
pl. t. d'ant. openbare gebeden , om de goden te verzoenen.
Obseder, v. a. omringen, altoos om iemand
zips, hem lastig vallen. Ii m'obsede mute la journée, hif ligt mil* den ganfchen
dag op den hals, omringt mif , vale fnif
lastig. Les tourments de la conscience l'obsederont un jour, eens zullen hem de
kwellingen van het geveten beflor.
men, plagen. Un nrialin esprit l'obsede,
een booze geest plaagt hem. Il n'est pas
possede , it n'est qu'obsedó , hif is niet
bezeten, maar words gekweld, geplaagd.
Obseques, f. pl. lijkflatie, begravenis ,uitvaart. On lui fit de magnifiques —, men
Meld hem eene prachtige lijkfiatie. Assister aux--, de q. q. iemands begravenis
bijsvonen.
Obst‘quieux, se, adj. overdreven heffelijk ,
gedienstig. II ne fist jamais , eene al
te groote gedienstigheid was nooit zijn
gebrek.
Observable, adj, vat in acht genomen kan
harden, bemerkbaar. La difference de
ces deux objets est a peine het ondcrfcheid van deze twee voorwerpen is
naauwelijks bemerkbaar, kan naauwelijks betnerkt worden,
Observance, f. regel, m. gebruik, o.
volging, :Whiling, gewoonte. Une ancienne , vieille eene oude gewoonte.
La fête du mardi gras repose sur une ancienne vastenavondfeest berust op een
cud gebruik. L'etroite — de la, regle, de
firenge, naauwkeurige volging van den
s ecclesiastiques , de
ordensregel. Les
kerkelijke
Observantin,
Franciskaner monnik, min.
nebroeder.
Qbserveteur,
- trice, f. opmerker, waarnewer onderzoeker, betrachter,, nakoenz. opmerkfier, waarneemfier, on.
derzoekfler,, betrachtfier , nakoomfier enz.
— de la nature, waarnemer der natuur,
natuuronderzeeker. Un fiddle — des commandments de Dieu, eengetrouw betrachter, nakomer,, waarnetner of onderhouder van Gods geboden. '11 est fidele — de sa
parole, hij howl; getrouw zijn woord;
adj. Un esprit — e'en onderzoekende
geest; befpieder.
Observation, f. waarnetning opmerking,
achtgeving, betrachting , nakoming, enz.
L' de ses devoirs, de svaarneming van
zifne pligten, — de sa promesse, flak°.
ming, opvolging van zijne belofte. Des
s astronomiques, fierrekundige svaarne.
, mingen; aanteekening, saanmerking. 11
a enrichil ce livre de belles — s, hij beefs
Bit boek met fchoene aanteckeningen verrijkt. Cessez vos s, heat op met uwe
aanmerkingen; t. de mil. Une armee d'—,
e'en ob,fervatie-leger.
Observatoire 24. ;. ti%s%, fierreteren, m.
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fterrevacht,flerrefchousvplaats, yr. 11 y
a yin — a Lede, te Leijden is eon ob.,
reevatorium, fierretoren.
Oserver,
b
v. a. nakomen, waarnetnen , betrachten ; gadeflaan, opmerken, in acht
nemen enz. —les commandements de ses pa.
rents, de geboden van zijne ouders in
acht nemen, nakomen , onderhouden. Vous
n'observez pas le silence , gif neemt het
sa promesse,
fillzwijgcn niet in ache.
zijne belofte vervullen, betrachten.
Coors du soleil, den loop der Zen waarno■
men, nagaan. On croit avoir observe des
montagnes dans la lone , men geleoft kergen in de moan opgetnerkt , svaargeno.
men te hebben. Je n'ai rien pu , ik heb
tries: kunnen gadeflaan.
one regle , eenen regel in acht nemen. 11 y a bien des
choses a
er zijn vele Bingen aan te
nserken. Je vous prie d' que , ik
verzoek u op te merken, dot ik hek. 11
l'a observe dans son discours, hij beefs het
in zijne redevoering aangemerkt; befpie..
den ,nagaan, beglureiz. Qn l'observe sags
cesse, men gaat hem zonder ephouden not.
On a mis des gens autour cje Ins pour l'—,
men beefs hens met lieden orngeven, die
hem in hetg houde,n. — la marche de
Penneini ep den marsch des vijands aclit
geven. S'—, v. r. zich in acht nemen,
voerzigtig zijn. Cet homme s'observe bien,
deze man neemt zich goad in acht, isvoorzigtig.
Obsession, 1. toefland van eenen bezetenen,
. bezitting ; kwelling, nalooping. Les
accidents qu'on voit clans icet homme, font
croire qu'il y a de 1' — du demon, de teeYailen, die men bij dezen man vet ,doen
geloovon, dat hij doer den duivel gekwelawordt , dat hij van den duivel be.
zeten is. On n'a jamais vu une pareille —,
men heeft nooit zulk eene nalooping,
kwclling gezien.
Obsides , m. pl. gijzelaars ender de mogend.
lieden.
Obsidiane , ou obsidienne ou pierre—, C. &air.
zwart Egyptisch mariner, dat tot glas
diende , 0.; Tslandiche lava , obfidiana.
0 bsidson, m. beleg,belegering;inituiting,vr.
Obsidional, e, adj. t. Want Couronne — le,
beiegeringskroon. Monnaie
belege.
ringsmunt, geflagen gedarende ele bele.
gee ing.
Qosister,, v. n. wederftaan , weirftand
den, beletten.
Obstacle, us. hinderpaal, hindernis , verhindering, 'r. beletfel, o. Je n'y trouye point ci' ik vind er geenen hinderpawl in. Surmonter to rtes sortes d'
alle hindernisfen te boven kemen. N'avoir que des — s, filets dan beletfels hob.
ben. Faire naitre des — s, verhinderittc
verwekken , duels ontflaan; t. de phys. La
force d'inertie met un faction. du mouvement, de traagheid verwekt eenen
genftand tegen , wederfitaat de bewegings.
kracht.
Obstacles, v. a. t. de coot, un heritage,
eene erfenis iu beflag nevus , arrest er
opleggen.
zie Obstacle.
t Obstance,
Obstination, f. halsflarrigheid, hardnekkig.
held, flifflooldigheid. Son — est au dessus de route expression, zijne halsflatrigheid gaat haven dile beichrifying.
—dupechr,
halsflarrigh eid des zoodaars.
E. e C 5
Ob.
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Obstinement , adv. hardnekkiglijk, Stiff:
koofdiglijk, halsflarriglifk. Elle soutent — son opinion, zij blifft hardnekkiglijk bij haar geveelen. — un
inensonge , halsliarriglijk eene leugets
ftaande hoyden.
Obstiner, v. a. halsflarrig, hardnekkig makes,. Finissez, ou vans l'obstinerez encore
d'avantage 7 bonds op, cif gij . ult hem nog
hardnekk:ger maken. N'obstinez pas cet
enfant, mask dit kind niet halsfiarrig.
tine fide obstinee (opluiAcre), ern hardnekkig nseisje. Vous etes un obstine, gij zijt
een hardnekkig mensch; s' v. r. hafsflarrig, hardnekkig worden, het hoofd
niet willen buigen ,hardnekkiglijk ftaande heuden. Pigs on le prie , plus it s'obistine, hos meer men hem verzoekt , hoe hardriekfiger hij wordt. II s'obstine dans son
opinion, hij houdt zijne meeni7sg hardnekkiglijk fiaande; s' — a poursuivre une en.
treprise, cent onderneming met geweld
ivillen tioorzetten.
Obstipation, zie Constipation.
Obstipite ou ob&tipicite , f. t. de med. rcheefte, overhelling. — de la Ott , du cou,
de fcheefte, kromte van het hoofd, van
den hals (torticolis).
Obstructif, eve, on obstruante, adj. t. de med.
verfloppend. Un aliment een verfloprend voettfa.
Obstruction, f. t. de med. vet-flopping.
verftopping in de lever. Mala—dufoie,
dies qui viennent d' ziekten deer eene
verfiopping ontfiaan.
Obstruer, v. a. t. de med. verfloppen. La
circulation du sang est obstrude , de omloop
van het bleed is verfiopt. — le passage,
den doortegt verhinderen.
Obstupefiant, c, adj. zie Stupefiant.
t Obtemperer, v. n. gebeerzamen, nakemen,
t. de pat.' — aux ordres du roi, a une loi,
aan de bevelen des konings, aan de wet
g(hoorzamen. A quoi obtemperant, welke
na to komen 5 ter voldoening daarvan.
Obtenir, v. a. verkrijgen, bekothen, erlangen, verwerven. rai. tout obtenu de lui,
ik Ireb alles van hem verkregen. 11 a
obtenu des maces du roi hij heel, gunsten,
pp
'
Je
genade van den koningbekomen.
cette faveur, ik heb deze ,gunst niet
kunlitn erlangen. Vous n'obtiendrez pas
celaAle gij zult dat van hem niet
vet werven , verkrijgep.
Obtention, f. t. de jur. verwerving, vetkrij,ging, d'une grace, d'un yerkriiging van eene genade, van eon nit116.1.
Obtondant, s, adj. t. de. med. dat fcherp'heid der fappen verbetert, Romp maakt.
f O'atondre 5 v. a. zie Emousser.
t, d'anat.
- trice, adj.
013-.tirateur, adj.
s, het eigenvormig gat van
hot .fthaambee n bedekkende, en door het
wive leopende -fpieren, Iluitfi)ieren; s.
.111. t. de chit. zih, eren plant veer een gat
aan bet verhemelte in den mond, em het
rprekeix to bevorderen.
e)turation, f. zie Obstruction; t. de air.
d'un trou a la yoke du palais, "'sr./lopping, _flailing van een gat aeon het
verhentelte in den mond, doer een kunstig plaatje.
Cows, u, adj. flemp. Pointe — e, flottpe
fiempe hook ;
punt ; t. de geom. Angle
ses,' flompe blade.
bot. FeuX0s
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yen , waarvan de punten afgerend zijn.
Alontagne
c, vlak, weinig hellend gebergte; fig. II a Pesprir
heefe eel;
zwak 4,er.fiand.
Obtusangle, adj. t. de geom. fiomphoekig.
Triangle —, flomphoekige driehoek.
Obtusangule, e, adj. t. dc bot. met flompe hoeken.
Obus,
t. d'art. hauwitfer-granaat.
0 , usier, m. t. d'art. hauwitfer. Tirer aver
des — s, met hahwitrers fehieten.
Obvention, f. t. eccl. geestelijke _Matting,
beasting.
Obverse, in. zie Oppose.
Obverse, e. adj. gekeerd naar,
Ohversement, adv. tegen, integendeel.
Obvier,, v. n. voorkomen, tegengaan, verilinderen , nit den weg ruimen, afroten, afwenden„ — a un malheur,, ten ongeluk voorkomen. Il ant — a tons les obstades, hij wist ally hinderpaien nit den
lveg to ruimen. La bonne conduite obvie
beaucoup de manx , het goed gedrag verkin.
dert vele onheilen. Les formalites d'un contrat ohviennent a maintes difficultes , de for
liteiten van een verdrag weren veel zwarigheden af.
Obvolute, e, adj. a. de bat, Des feuilles —
es, bladeren , opgeveuwen als cent goo:,
opgerolde bladerev,
Obyre , na. t. de bot. obyra , eene grasplant.
0c, in. t. de mus. zekere Tu , kfehe fluit, yr.
()ea, m. t. de bot. okawortel, den indianen
tot brood dienende.
Ocaigner, v. C. — des gants, handfchotncr;
van binnen met gem beftrijken, om ze
wariekenel to waken.
Occase, adj. t. d'astr. ten westen* liggende;
t. de mar. Amplitude —, -de ware onder.
gang van een hemellicht , of deszelfsfIreek;
benoorden of bezuiden her Weston.
Occasion, f. gelegenheid. Trouver tine bel..
eene goede gelegenheid vinden. Attendre une faiorable, eene gunstige ge.
legenheid afwachten. Se server de 1'
zich van de gelegenheid bedienen. Par
la, a 1a, premiere —, met, bij de eerfte
gelegenheid; omflandigheid. Se conduire
s, zich haar, de emftandigsuivant
heden gedragen. 11 a montre de la fermete
dans des -4 s fort diffieiles , hij beef:,
zeer moeijelijke omflandigheten, gelegenheden, fiandiastigheid aan den dag
gelegd; prov. Prendre — aux cheveuier , de
gelegenheid waarnemen , niet verzuimen.
L' — fait le larron , de gelegenheid maakt
den dief.
— es: chauve, men moot de
gelegenheid waarnemen; oorzaak , reden,
aanleiding. Ce fut la — de sa mort,
dit was de‘ oorzaak van zifnen dead. II
lui donna — de se facher, hij gaf hem reden, aan/eiding, om boos to worden; t. de
mil. geveclt, o. L' — a ete chaude, het
geveeht was zeer hevig. L'ennemi a per`du beaucoup, de' monde dans ces dilferentes
s, de vijand beefs veel volk verleren
in verfcheidene gevechten.
Occasionnaire, m. t. mil. zie Avonturier:
, *adj. toevallig, bij gale.
Occasionnel,
genheid , dat ergens gelegenheid toe
geeft. Cause — le, toevallige oorzaah.
dat is Jlechts bij geleCela West
genheid.
Occasionnellement, adv. bij geval, toevalJig. Je l'ai Att ik heb hem toevallig,
bij geval gtzien.' Euvoyez moi le livre
zend min het bock bi gelegenheid.Oc•
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eCcasionnar, v. a. gelegenheid, eanleidivg
geven , vcroorzaken. Ce dire a occasionne des querelles , dit gezegde heeft
tot veel twist gelegenheid gegeven. Cela lei a occasionue une maladie, dit beefs
hem eene ziekte veroorzaakt.
Occident, m. westen, o. avond zonne -ondergang. Vera tegen het evesten.
De I' — a Porient, van het westen near
het oosten. L'eglise — ou occidentale,
de westerfthe kerk ; t. poet. L' — de sa
vie, de avond zijns levees, zijn einde,
zijn dood.
Occidental, e, adj. '11,es:ell/I, wavier:ch.
LeS pays — taux, de lvesterfche landen.
Les Indes
les, de est-Indian.
Occipital, e, adj. t. d'anat. tot het achterhoofd behoorende. Muscle fpier van
het achterhoofil.
Occipito - frontal, rn. t. d'anat. tot het achterhoqd behoorende,
Occiput,
t. d'anat, achterkoofd, es —
fourchu, hagedis.
Occire, v. a. dooden.
Occiseur, tn. zie ivieurtrier.
Occision, occise, f. zie Tuerie, Meurtre.
Clcclusion, f. t. de med. toefluiting.
Occultation , f. t. d'astr. verduistertng, vet-fchuiling , bedekking. L' — des fixes par
la lune, de bedekking, verduistering der
waste flarren door de maan. Certaines
etoiles sort pour nous dans uue perpetuelle, zekere Herren zijn voor ens altoos
verfcholen, onzigtbaar.
Occulte, adj. verbgrg en, verholen, geheim.
Cause, maladie verborgene oorzaak,
ziekte. La magie est une science —, de
tooverkunst is eene geheitne eivetenrchap ;
t. de peint. geom. Ligne blinde lijn,
die men uitylakt, ,vanneer het everk
klaar is.
Ozcultement, adv. in het verborgen,
melijk.
Occupant, e, adj. et $. bezitnemende , be.
zitnemcr. Le premier —, de eerfle bezitnemer ; t. de prat. Avoue aangefielde zaakbezorger.
Occupation, f. bezigheid, verrigting. Etre
sans —, zonder bezigheden zijn. Quelles aunt vos s? welke zijn eve bezigheden, vet rigtingen ? Donner de 1' — a
q. q., iemand bezigheden, eat to doen
geven; t. mil. belitneming. d'un
pays par Pennemi, de bezit- of inneming
Evan een lend door den vijand ; t. de jur.
L' — d'une maison, de bewoning van een
huis.,
Occupd e, adj. et part. bezig met lets. 11
est toujours a lire, hij is altoos bezig wet leven; zie verder Occuper.
ccuper,
v. a. bezig houden, werk vierO
fchaffin. Cette afaire an'a occupe long
temps, deze zaak heels. mij lang bezig gohoiden. Je Poccuperai de ce travail, ik
zal hem met dit werk bezig houden.
faut — les jeunes gens, wen most de fonge lieden bezig houden; innerven, bezetten, in bezit nemen of hebben, bewonen.
Cela occupe trop de place, dat neemt to
veel pleats in. Il a occupe sa place, hij
heeft zijne pleats bezet, in bezit gene.
men. Ces Bens occupant toute la mason,
daze lieden bewonen het ganfche huts.
Cet ouvrage a occupe plusieurs annees de
Ina vie , dit werk heeft vele jaren van
utijn leven weggenotven. — tut defile , ee-
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engen pas in bezitnemen ,hebben;—,.
v. n. t. de prat. Cet avow occupe pour mot
en cette cause, doze zaakbezorger fleet
y our mij de zaak veer, heeft zich ntij•
ner in deze zaak aang:nomen, verdedigt
dezelve voor mij ; - v. r. zich met
iets bezig of onledig hoiden. Elle s?oc..
cupe trop dr men,ge , zij hoods. zich to
veel met het huishouden bezig. 11 aime
a s' , hij werkt gaarve, is gaarne be.
zig. 11 s'occupe a de son jardin, hij
houdt zich onledig in, met zijnen twin.
11 s'occupe un peu de chimie , hij hoed;
zich een aveinrg .wet de fcheikunde be.
zig: Je m'occuperai de ,se1a , ik zal er
aan
mij laten aangelegen zijn
denken. 11s ont de quoi s'
hebben
bezigheden genoeg.
Occurrence, f. voorval , toevel, o. Une —
favorable , een gunstig teeval. Dans cette
ficheuse bij dit verdrietig voorval;
gelegenheid, yr. toefland, en. Je le feral dans l' ik zal het bij gelegenheid
doen. Se comporter selon 1' — des temps,
zich near tijdsoinflandigheden near den
ttelland des tijds gedragen. Il se trouve
delicate, hij bevindt zich in
dans une
eenen hagchelijken toefland.
Occurent, e , adj. voorkomend, voorvallend.
tes, de voorvallende zaken.
Les affaires
Se composer selon les cas
s, zich near
voorkomende gevallen gedragen.
t Occursir, v. n. voorkomen.
Ocean, in. wereldzee, y r. oceaan, die de
garde oniringt. L' atlantique ou occi,
dental, de .dtlantifche oceaan ; fig. groste
menigte, yr.; efgrond Elle repandit un
— de pleurs, zij vergoot eenen firoont
van ,eene menigte tranen. C'est un — de
waux, het is een afgrond van ongeluk.
Ocean, e, adj: La mar e, zie Ocean.
Ocdanides , f.
t. de myth. Oceaniden waren de dochters van den Oceaan en 'The.
Us , twee en zeventig in getal.
Oceanien, e, adj. dat tot den eceaan be.
boort,
Ocellaire
f. t. d'hist. nat. fleenpoly.
pus, m.
Ocellithe m. t, d'hist. nat. nit de garde go.
graven fleenpelipus.
Ocelot, in. t. d'hist. nat. viervoetig Ameri.
kaansch dier, gelijkende near eene
gerkat, o.
Ochava, m. t. de com. het acktfle gedeelt#
van eene once in Spunje, ook huitain
genoemd.
Oche , f. t. d'arch. bouwbare akker, een met
grachten omgeven twin; t. de charp. zie
Coche, Entaille.
t Ochier ou ocier, v. a. dooden.
Ochema, in. (lees okema) t. de med. zie
Whicule.
Ochtocratie, f. oklocratie) volksrege,
ring, yr. misbruik van cone volksrege.
ring.
Ochna, f. t. de bot. zekere plant van het
geflacht der magnolia. ; s.
Ochre, f. ochrus, m. t. de bot. Italiaanfche
erwt.
Ochro?ia, m. t. d'hist. nat. boom op het eiland bourbon.
Ochtere , m. t. d'hist. nat. nieuw geflacht van
twee vleugelige infekten.
Ochtoide, us. t. de med. gezwel , walks ran.
den hard zijn.
Oclage oa ogle, m, huwelijksgift ice zit..
irer,
een

52$
0C0
ver, yr. reetwgefchenk aan eene weduwe , a. (Mesiko, o.
Ococolin m. t. d'hisr. nat. hazel- korh fen van
t c•condrois, adv. daarna.
ikos ou ocque,
t. de corn. Turksch gewigt van drie pond en twee oncen.
s sont le quintal. de Turquie , 4 5 oeosgaan
op eenen Turkfchen centenaar.
()cote ,
t. fie hot. zekere 2)141:: van Gui..
ana , [y ore van lauricr.
Ocozoalt, m. t. d'hist. nat. ellesikaarerche
ratelelang, yr.
Ocquisener, v. a. met drukAende belaetingen bezwaren.
1- Ocquisition, f. gelegenheid.
Ocracê , e , adj. t. de bot. okergeel. Terre
, okergele aarde.
Ocre , 1. oker,
jaune, gele oker.
Ocrotithe ou ochrolite, f. nterew ontdekte
aarde door Klaproth.
Ocioite, f. t. de miner. fleenaarde, de kleur
van oker hebbende.
Octacorde, adj. t. de mus. met acht verfchillende tousles:, zijden; s. pythagoorfate Her, yr.
Octaedre, m. t. de geom. ligchaam met acht
oppervlakten, adj, achtzijdig.
Octaedrite, f. t. de miner. octadriet.
Octaeteride , f. tijdvak van etch: jaren bif
de Cricket:, o.
Octagynie,
t. de bot. plant, zekere plant
met acht gellachtdeelljes.
Octandrie, f. t. de bot. achefie klasfe der'
gewaefen, planten met acht
Octane, adj. t. de med. Fievre
k.00rts ,
die elle acht dagen terugkomt.
Wont, in. t. d'astr. octant , we rktuig ,
evaarmede het achtfie gedeelte van eenen
cirkel halt gemcten hoi den, o. affiand
Tan 45 graaen tusfchen twee planeten,
Ziiidergellernte.
Octante, adj. tacittig.
t Octantieme, adj. tachtigfie.
Ocraples , f. p1. t. de lit. bijbel in acht koIommen, door Origenes befthreven.
Octateuque, m. t. de lit. de acht eetfle bee.
ken van het oude te,eament.
Octavaire , m. t. de lit. boek, dat in zich
bevat, wet men bidden en zingen meet,
gedurende de achtdaageche feestviering
in de Roomfche kerk.
Cgtave., f. t. dc lith. feeetviering van acht
eiagen in de Roomjche kerk , de ochtfte
digbijzonder. L' — de /Jaques, de oc-'
:rave 'van Pafclzen. C'est aujourd'hui
— Flu saint sacrenicnt, hot is heden de oc;ewe van fakratnentsdag; t. de mus. oktaof, Cet enfant ne petit pas encore
prendre tine enta!re, dit kind kan nog
geenen ()kraal grifpen; t. poet. afdeeling
teats acht verzen, in de italiaanfche
dichtkunst; diva: slifnen in het papier; t.
de corn. achtfte deal caner el, o.
Octalier, v. r. de mus. van de eene oktaaf tot as anders overgaan, daarin
vallen; v. a. it) . de hosgere oktaaf vallen hetwelk gebeurt, Ivanneer eene orgelpijp to veel wind ontvangt.
Ctctavin, m. t. de mus. oktaaf fluitfe, 0.
Octavine, f. t. (:e mus. kletne klavecimbel.
Octavo,- -na. Un livre in —, een bock, weiks
iladeren in achten gevouwen zifn.
- ne,
°crayon,
nakomeling affiamIncline. van eenen mulct en blacken.
Octidi,
dag cellar decade in de
Franarche anoventelibg.
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Octil, adj. zie Octant.
OcEireme, f. t. de mar. aim fchip met
acht roeiriemen, of met acht roeibanken.
Octobre, in. October, de tiende maand van
het jaar ; prov. Quand — prend fin, la
toussaint est au main, op het einde vat:
October beginnen de najaars ziekten.
Octogame, in. die acht meal getrouwd geweest is.
(.: ctogenaire, adj. et s. tachtigfarig, een
tachtigjarige.
Octogone, adj. achthoekig, m. achthoek, m.
Octogynie , f. t. de bot. klasfe der planter;
met acht ftampertjes.
Octomage, m. het achtfie gedeelte van eens
tiende.
Octopetal, e, adj. t. de bot. met acht bloom.
bladeren.
anc. draagbaar, dit
Octophore, f. t.
door acht perfonen gedragen word.
Octophyle, adj. t. de bot. achtbladcrig.
Octustyle , f. gebouw met ache zuileet of
pilas en van voren, 0.
t ()arise, zie Octroi.
Octroi,
t. de jut. vergunning, bewilliging , y r. octrooi, 0. Lettres d' —, verd'un privilege, bewilgunningsbrief.
liging vab ten voorregt, van eene vrijheld. Deniers d' s, heffing van penningen op de levensleehoeiten , bif vergunning der vorsten.
Octroite, zie Ocroite.
Octroyer, v. a. vergunnen, bcwilligen,
verleenen. une. grace, eene genade,
gunst toefiaanebewilligen. Le roi lui a octroye ce previlege , de koning heeft hem deze
vrijheid, dit voorregt vergund,verleend.
zekere meat, achtel, o.
Octual,
Octuple, adj. et s. achtvoudig. Seize est —
de deux , zestien is het achtvoud van
twee. Je vous en rendrai ik zal het
u achtvoudig wedergeven.
Octu pler, v. a. aehtmaal granter worden,
verdubbelen. Ses revenus sont octuplés,
zijne inkodnsten zijn achtmaal verdubheld, grooter geworden.
Oculaire , adj. et s. tot de oogen behOorende.
ou optique , oogzenuw; E. d'opt.
Ned
le verre d'uue lunette, het oogglers
L'
van eenen verrekijker; t. de prat. 'jeooggetuige.
mole
Oculairement, adv. inus. oogenfchifnlijk, blijkboar , zietbaarlijk. je m'en suis convaincu :le heb mij oogenfchijnlijk,met
mijne cigene oegen daarven overtuigd.
Oculation, 1. t. de hard. het tetbreken of affnijden va4 de •vervloedige knoppen
ranken van eenen fviingaard.
()cult, e , adj.die oven heeft. Bien —,fcherp
tiende; r. de miller. Pierre — ee, oogfleen.
de derde Zondag in de mien.
°cull.,
oegineester.
Oculiste ,
Oculo - musculaire, t. d'anat. oogfpierzenuw, zenuw van het cog tot de beweging van hetzelve.
Oculus Christi, in. zekere plant ofbloem,vr.
Oculus mundi, In. doorfchijnende onyxfieete
in 'het water.
Ocypode, f. gefiaelzt der fche,"pdieren, die
zeer fchielijk leopen.
Ocyptt'ires, m.pl.t. d'hist. nat. foort van vliegen.
Odalisque ou odalique , 1. 7rouw nit bet
vrouwentimener van den grooten heer,
van den fultan.
Odaxisme ou odacisme , r. de mèd.het jeuken
der' tendon bij bet uitziomen van dezelve.
Ode,
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Ode, f. t. poet. lierzang, m. lierdicht, et.
lefzang, lied, o. ode.
Odelette, f. t. de poet. lam. kleine ode.
Odeon, odeum , m. oclee, f. t. d'ant. mud'Athenes, mutifkzaal, thezijkzael.
ater van Athene ; koor eener kerk, 0.
(vieux).
mauvaiso, suaOdour, f. reuk, genr,, tn.
qhi porve, leellike liefelijke reuk.
reuk,
die
naar
het hoofd
te a la tete ,
; pl. 11 a toujours des — s sur lui,
hij heeft alteoe welriekende dingen ,
reekwerk,bij zielz; fig. elanZien, 0. achting , vr. zoeden naam, m. Etre en bonne, en mauvaise —, in eenen goeden s kwaden naam, reuk flaan. IVIourir en —
saintete, al: een .qodzalige , met den
naafi: Bens gedvruchtigen fierven.
OaieuRement, adv. op eene hatelijke, verfeeijeliike wijze. 11 s'est comporte —
beefs zich hij
dans cette afraire ,
deze•taak verAeijeli jk gedragen.
Odienx , ce , adj. hatelijk, verfocijelijk,
walp, elijk, onverdrage lijk , gehaat. Un
, een hatelijk mensch. 11 s'est
homme
rendu hij heeft zich gehaat gemaakt.
Les meebants sont — a tout le monde, de
kwaaddoeners worden van ieder een gehaat. La vie lui est devenue — se, het
leven is diem onverdragelijk gewordend
Odinolion, m. zie Lainproie.
t Odiosite, f. hetgeen, dat gehaat maakt.
zie ,Vlorce.
Odobene,
t. d'hist. nat. nieuw geflacht
Odocanthe,
van infekten, kever.
Odometre, m. wevneter.
°donate, m. t. d'hist. nat. ,t aker infekt, o.
Odontagnates,, M. I. t: d'hist nat. geflacht
van visfehen zender buikvinnen.
Odontagoque, m. t. de chir. tanden- of kiezentrekker.
Odontagre ou odontalgie , f. kiespijn, tandpijn.
* Odonta/ge, m. tandmeester.
Odontalgie, f. tandpijn.
Odontaigique, adj. t. de mite]. Remade —,
middel te,gen de kiespijn, tandpijnflillend middel.
Qdontechcie, f. kunst van de tanden to bewaren.
t. de med. bloedvioeifing
Odonthirrhee,
nit het tandeleesch.
Odontiase, f. zie Dentition.
Odontile,. f. t. de med. tandkruid , a.
Odontique, adj. zie Odontalgique.
Odontoglyphon, m. werktuig, om de tanden
feheen to maken, o.
Otiontographie, f. tanden berchrijving.
Odontoi ,le. adj. tandvermig ,taaar eenen tand
gelijkende.
Oclontolite, f. wijnfieen kalk, dat aan de
tanden 'tome, tart , rn.
Odontologie, *. verhandeling over de tanden.
Odontopetse, f. perfieende viechtand, iii.
Odontophye, f. zie Dentition.
Odontoteehnie, f. kunst van kunstige tanden to maken, die sr gelijk natuurlijke
tanden uitzien.
Odontotrimme , zie Dentifrice.
Odbrabilite , f. heed.cnigheid van hetgeen
wat welriekend is.
e,
Odorant, e, adj. welriekend. Une ta e r
eene welriekende bloem.
Odorat, m. reuk. D. a 1' — fin, hij heeft
eenen fijnen reek. Je n'ai point d' ik
hey geer;en reuk, ik rank niets.
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Odoration, f. t. de phy. geivadrivcra'ng vans
den reuk, het ruik.en.
Odorer, v. a. gewaar worden dual+. den reuk.
Odoriferant, adj. welriekend. Eaux tes,
welriekende w'iteren. Plantes — tes oil
odoriferes, welriekende planten.
Odynere, t. d'hist. nat. oicuw geflackt
van inickten met vier vliezige vletkett
van ongelijke groom, o.
Odyssee, f. heldendicht van Ilomerus over
de lotgevallen van Ulysfes, o.
neconomat, m. zie geonome:
Oecophore,
t. d'hist. nat. nieue0 gejlachf
van viervleugelige infekten.
Oecumenici r e , t. d'hist. eccl. a!getneenheide
L' d'un concile, algemeenheid eerier
leerkvergadering.
Oecuménique, adj. t. d'hist. ecci. algemee.t.
Concile
algemeene kerkvergadering.
Oecumeniquement , adv. op eene algemeeni
wi
Oedelite, m .t. de miner. Oedeliet, zeker ml..
nerad in Zweden.
Oedemateux, ease, adj. t. de mend. waterge.
zwelachtig, dal van den acrd van cart
waterachtig gezwel is. Une tumeur —se,
een wateraehtie. eezwel.
Oedematie; f. t. de med. watetgezwelachtie
ge toefiand, m4
Oedeme, m. watergezwel,
Oedemere, in. t. d'hist. nat. foots van kever.
Oedemosarque, m. t. de med. vast, viee4
zig ivatergezwel, o.
Oederes , f. t. de bot. zekete - plant van het
negentiende gellacht der gewasfen.
Oedipe, op losfer van raadfels, van moeije.
lilkevragen ;die een fsherp doorzigt beef:.
Oeil, m. (pl. les yeux) oog, o. vif, percant , riaut, levendig ,vlug,doordringend,
vriendelijk oog. — de verre, glazen oog.
Yeux bleus, bruns, blaauwe, bruine oogen. 11 a des— de cochon , de chat, hij heeftvarkens, katten-oogen. Les coins de 1' —„
hoekeis van het oog. Au premier coup
d' bij den eerflen aanblik, bij dew
eerflen epflag van het cog. Les larmes
lui vienuent aux. —, de trances ketnen hens
in de oogets. Cela,saute awe —, dat valt
in de men. Ii est innocent rues
hi/
is in mijne Bogen onfchuldig. je le regarde d'un veil de pities, ik zie hem met
een oog van Medelijden aan. 11 ne le
volt pas de bon —, hij ziet niet gaarne.
.11 ne volt qua ,d'un , hij ziet flesh::
met den oog. Elle ne le perd pas des —,
zij verliest hem niet uit de cogent. Le
soleil me donne, j'ai le soleil dans les —,
zon rchijnt viii in de oogen. Le fripon se decouvre dans ses —, de fchelm zie:
hem :sit de oogen. Devorer q. q. des —,
ietnand met de oogen doorkijken, zijne
oogen etan hem niet kunnen verzadigen.
Avoir — stir, a q. ch. op jets glen,
acht geven; veer lets bezorgd zijn. Cela se volt h P
ou a veil nu, dat ziet
men terflond, of met het bloote oog. Je
pourrois y aller les clos, fermes, ik zoo.
de met geflotene oogen daar henen kunnen gaan ; fig. fam. ou prov. Avoir 1'
guet, een wakend Dog hebben, een cog
in het zeil houden, oppasfen. Je le ferai de bon —, ik zal het met genoegets
doen. Faire la guerre a 1' —, op goede gelegenheid wacf:ten; naauitkeurig acht
geven. Autant lui en rend a P dat kane
hen, oak geberst e 9. f- t‘our --, dent pour
dent,
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dig om Oog, nd om tand(de firaf• I le vlek. — de chat, kattenoog; zekert
fe der verge/ding).
11 a bon pied, 1 onya-cen.
Oeillade,
bon---, laj is volkomen wel. voir
lonk, oegwenk ,
jeter des
s, (oeillader) eoelonken.
au bois , achi op zilre zaken geven.
Cela ne se tern pas pour vos beaux —, Oeillader, v. a. toelonken.
dat zal om uwen ovil diet gebeuren. Oeitlaron.flifeleen vanmiddelmatige gi\ootta.;
11 grandit i vtte d'
hif wordt zigtbls,tr, Oeille, e, 4dj, dat oogen, gaatjes heert.
ee, eloorfehijnende wet evenmidpierre
oogenfchijniijk grooter. Loin des —,
loin du cOeur, rat het oog, nit het hart.
delpuntige kringers. Du pain, fromage—,
m'en
bats
1'
ik
vraag
er
nice
naar,
brood,
kaas
met gaatjes. s. zeehond.
Je
ik bemoei er mij niet om. Regarder q. Oeillere, f. oogleer aan het hooldflel van
entre deux —, iemand fork bckijken,
een paard, o.; adj .. dent —, oogtand.
q. q.. Oeillet, m. vetergat, o. t. de but. angelier.
jcherp in het gezigt zien. Parter
— de podte, grasangelier.
entre quatre —, met iemand onder vier
d'Inde,
Bogen fpreken. L' — du maitre engraisse le
afrikaatr; blaasje, dat pnatilds op het
oog
bt
list
cheval, P — du ferinier vaut tintier,
andfahilderwerk kornt, o.; t. de mar:
s d'envergure —, de cis ', gafen in de
van den nteester maakt hetpaard vet. iln'est
zeilen yttor de rabanden en kifleifings:
reste non plus que dans moss — o er is niets
— d'etai, flag oog. — de cheville, oog in
meer daarvan overig. Avoir uu — aux
een oogbout.
champs et Pautre a la ville4 het oog over
de manoeuvre, oog , hetns
oogen.
Welk sn eenet loOper is in9.efilitst.
alles laten gaan. Servir
de
tournevire , oog van den kaGelring.
die t doen. Les oreillet stint plus infidehetgeen men ilet gelooft Ocilleterie,f.bed,perkvan i met angeliereh,oa
les que les
t. de bolt. (marcotte) afzitfel
men eerder, dan ',vat men hoort. 11 le Oeilletoi,
van eenen angelier,, van artisjokken, o.
lit en un clin cl' —; hij deed het in een
oogenblik.; t. poet. Le soleil est I' — de Oeilletonner, v. a, de laten van eenen ange•
tier afzetten.
la nature, de l'univers, de zon is bet cog
der natuur, der wereld. Cette affaire a Oenantharion, m, t. de pharm. foort van
,znaala4t.met wills
leliebloetfel kiaar
un louche 0 de zaak ziet er verdaeht nit;
oog,gat,o.,Vening van verfcheidene dinOenauthe
,
het
oog
f. t. de hot, roode fleenbreke.
d'une aiguille,
gen, y r. L'
'ran eerie tiaald; ti d'arch. — de boeuf Oenas, m. Wilde durf, heutduif, yr.
(pl. cavils) road verifier aan denen Bevel , Oeneleum, m. t. de pharm. mengfel van oli&
en wijn, 0.
glaasje in de dankin een desk, o.
pannen,o. ronde opening in eenetafcheor . Oeniste.ries, f, pl. feesten der jonge Grieken
in den compel van Hercules , wanneer
leen mantel. — de pont, rondo ,opening
zij zich het eerit wihlen laten fcheren ;
fin de Bogen van eene brag, ivaardoor de
Bacchzisfeesten.
(it/fourfehuiten varen; t. de fond. L'
s/eau, het gat, de opening /Ian eenen Oenistice, f. t. d'hist, ane: Vogelwi,gchelarij,
t. de med. mevgfel van wiiti
oven, waaruit de gefinoltene flof Oenogala,
en water, o.
d'une motile de moulin, d'aL'
ne roue, bet ga t 'v a n eenen inoie nfeen , Oenoide , Adj. t. de med. dat aan wijo gelijkt:
d'un marteau, d'une Oenologie, f. verhandeling over den ivijn
van eon wiel. L'
over deszelfs bereiding,
hone, d'une pioche etc., het fieelgat vein
sencn hamer, van een houweel, van eene Oedoldgiste ou oenologue, m. lvijnkenner.
d'un &au, het fi. hroefgas Oenomantie, f. t. d'nist. anc. waarzeggerij
;auk enz. L'
nit den wifn.
aan eenen fchroeffiok. L.' — de filiere,
iet gat in con trekijzer_i enz.; t. de Oenomel m. t. de med. mengfel van honig
en w
ijn.
bor. kruin tegen over den fuel van appe/en, peren; knop aan eenen boom of an4 Oenometre, ms iverktuig , en- de behoorlif4
ke
gisting
van wijn to melon.
gewas, waaruit de takken, de blocfern, de vruchten voortkomen. — de Oenope, adj. wijnkleurig.
t. d'ant.groot vat vior wijn , o.
Christ , zokere blo e in foo rt van alter. — Oenophore ,
de cert. , wade pastinak. — de perdrix, Oenophories, f. pl. feesten bij de Egyptenaars, waar do aanwezenden een met lvijn
boom in China enz.; t. d'hist. nat . Les
gevuld vat in tie hand hadden, o.
de la queue du paon, de oogen op den
t. d'ant. opzigter der zeden elf
paon,, Oenopte,
fiaart van eenen .paauw. L'
de feesten der iitheners.
Wimp.
het paauwenoog eene kapel ; t.
t. d'hist. nat. zeker infekt
;.et oog, de opening der rondo letters Oenus,
Barliar ije.
, enz.; t. d'art. --de la bombe,
van e ,
buizegat van de bombe; t. dc mar. ruim- Oepata, in. t. de bor. groote Indifche boom.
Oery
, f. pl. t. de bot. illalabeatiche ama.
rondo
civadierc,
to in een e n ri ng.
ran! , on,
opening in den fchoothoorn van de blinboeuf, doodsheofdsblok. — de Oesophage o tn. flokdahn on. fluitfpier vent
do.
het keelgat vr.
bout, klein rond wolkje op den tafel.
berg, dat e enen zwaren florin aanduidt. Oesophagien, ne, adj. wal tot den flok.
darns behoort.
de pie, roefgat, levuwersoog; t. de
t. de med. kramp in deg
ion. et de manuf. glans dor edelgefleenten Oe sookpdbaagrimstr ,
fl
doze
en floffen. Ce diamant a un bel
diamant heeft eenen fahoonen glans. on. Oesophagotomie, f. t. de chic. infnede in deg
flokdarin.
— d'un drip, plait mieux que sa
vent
qualite, dikwijls behaagt de glans, het Oesthetipe o zie Esthetique.
Oestre,
m. t.
nat. groste horzel,
aanzien van een doek, laken, meer dan
paardevlieg, yr.
zijne hoedaxnislreir r ; zekere kostbare
aeon.—decorbeau,defch0,;nfie zwarte kleur ...estromanie, f. t. de mod, (fureur uterine)
—de chevre geitenoog, oog met eene wi t .. onieuiftke =mitt.
Osy
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Oesype , tn. t. de med. zie gaitth
()cut*, m. ei o. ties oeufs d'oiseatt, yogasijeren. Des — s de poisson, kuit van
T isch. Coque ou coquille d' eijerfchil.
Le jaune d' —, de defer van een ei.
windei. Gentle d'
hanetred,
Manger des — s la coque i eiferen uit
den dop eten; fig. fans. Cela est plein comme un —, het is geheel vol ; er gaat niets
sheer in; prov. Donner uu — pour avoir
un boeuf, met eene svorst naar eene xi/de fpek werpen; eenen fpiering uirwerpen 5 sin eenen kabelfaauw tevangen ;eene
kleine gift geven, on: eene greets te
Vangen. 11 a mange des — s de fourmis,
hij heeft mieren-eijeren gegeten,
zoggen , hij feat vele winden vliegen.
11 marche stir des — s, hif gnat op eijerest, hij gaat zeer voorzigtsg. Tondre
sur un , vergeefspogingen doen,omeenig
worded van lets, van ietnand te willen
trekker; ,wetarbif fists to winner; is , yarkens-;heren. Je ne lui ai dit ni ni boeuf, ik
heb hem nosh goed noch kwaadgezegd.Avoir
des —s de fourmis sous lespieds, geene rust
melt dour hebben ; niet kunnen fill
hif flaat als op heete kolen. 11 aime mieux deux qu une prune, hij is niet
dons ; hif verJtaat zifn voordcel le behalen; hif weet het voordeeligfle te kiezen. 11 a casse ses
5, hij heeft zifn
s, zif is
fpel bedorven. Elle a casse ses
ontijdig bevallen. 11 couve stir ses s,
hij leeft zonder zorg, hij-heeft een zorgeloes , gerust 'even. 11 a mis tons ses
s dans on panier hij beep alle y daaratm gewaagd; t. d'hist. nat. — de suer on
marine, foort van zee-eikel. — de tache,
etc. foort van bezoarileen 5 diets men we:
vindt in de maag der koeijen enz.; t. de
china. —philosophique, eironde disteleerkolf.
Oeuve, e, adj. Un poisson een visch, die
knit beet.
Oeuvre, f. werk, o. arheid, tn. Let — de
Dieu, de la nature, de l'art, de werken
Gods, der natuur,, der Aunst. L' — de la
creation flit achevie en six jours, het werk
der fchepping werd in zes dagen y oltooid. L' — de la redemption, het work
der verlosling. Les — a tie charite, de
seisericorde on — pies, de werken der lief.
, der barmhartigheid aalmoezen.
meritoires, surerogatoires on de seterogation, verdienstelijke, overtollige were
e, ie•
ken. Chacun sera jugs scion ses
der zal naar zijne werken geoordeeld
werden. Faire de bonnes a, goods wet..
ken doen. La. foi sans les
s est morie,
het geloof, zonder de everken, is dood.
Laisser imparfaite, het work, den arheld onvoltoeid laten, Meares Is main h
1' —, de handers aan het werk /loan.
,werkloon, e. Un chef d'
Main d'
eneesterfluk. Mettre q. ch. q. q. en —,
jets, iemand gebruiken, in, aan het
werh flellen. II faut laisser skitter le bois
avant de le mettre en —, men meet het
bout laten droogen, eer het te bewerken.
Vous l'avez mis en — payez le aussi, gij
hebt hem aan het werk gefield, betaal
hens oak; fig. ou prov. Il ne fait — de ses
doigts, hij gebruikt zijne vingers nice;
hif zit ledig, elect niets. Mettre toutes
sorter de moyens en —, tot allerlei middelen zijne toevlugt ?amen. It emploie
toutes pieces en — a, hij bept oeft all,;.
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iniddelin, hif laitt nht.i* enbepreefil. A
1' — on connolt l'ouvrier, aan het werk
ke p t men den weilman. La fin couroante
1' —, het einde kroent het werk; citede goed, alle y good. Jamait it 'n'y fir —,
nooit heeft hij lets meesterlifks yoorigee
brags. Bon jour, bonne —, op omen nano feestdag driffi de duivel zijn fuel:
die` Wordtgezegel van eene flechte &sail
op eenen zon- of feestda begaan. Vous
venez gagster les —s i g j doer een good
werk, dat Rif tnif koin bezoeken; t. dd
pal. Elle est enceinte des — de . 4 ., zif it
kezwangerd door z..; t. de lap. de jou. Un
diatnant hors d' — , een diaffnant zonder
kas of ring, die niet is ingezet. Cette
pierre est tombs de l' —, deze fleets is nit
de kas, nit den ring gevallen. Ce rubia
est been MIS en —, deze reitift: is geed
ingezet; t. m6tal. food, met zilver yet-.
mengd, o.. t. d'egl. — d'eglise, kosters-,
kerkmeestersbank its de Roomfehe kerk;
heiligdomskas ; t. de mar. — torte, viy e, het gedeelte van het (chip, dat hal:en, antler het water is. — de mares,
het y erbeteren , kielhalen ,kalefateren vats
een __rade, dat droog ligt; t: d'econ.
Maitre, general, des — s, fabrifkmeester,
flads-bouwmeester. Maitre des halms — a,
betel , frherprever. Maitre des basses —,
nachtwerker,, fikreetruitner ; hand ; t. de
cuis. buitengeregt, a. On a servi que;..
q ues hors d' —, men heeft esnige buster:.
geregten o_pgedischt; t, d'arch. de vier
h oofdtnueen van een gebettw j tn. Ce ba.
villein eat un hors d'—, dit gebovw eis sett
buitenwerl:, behoort asset tot bet gebounc
Une chambre, uu escalier, hors d' —, een
ver;rek, dat bane's uitiPringti, can bui.
ten het gebouw aangebragte trap. Ce
sour a ,trente plods de long dans —, doz.,
muter is van binnen dertig voeten lang.
Reprendre no inur sons 1' —, eenen muur
ender aan den voet verbeter.en. Ce batcon est nut hors d' —, lit hordes is ran
buitenwerk, behoort niet tot het gebeuie,
is overtollig, had kunnen weg bliPeen.
Hors d' — t. d' adv. Cette demande Cc:
hors d' —, deze vraag komt niet le pies ;
t. de chins; m. Le grand—, de fl een der lei/ zen 5 de kunst om metalen tot goad re
maken; oak orn een algemeete geneestniddel te vinden. Travailler on grand —, der
fleen der wifzen zoeken; goad zocken rs
waken; werk van plaatfnifelers, "rent•
of mazijkwerk , o. II a tout 1' — du gra..
vent Muller, hif heeft al de prenten -part
den graveerder Muller. C'cst le premier
— de ce musicien, het is he: stifle work
van dezen muzijkant, toonkunstenaar ;
pl. werken van yeti/and I gefchrifi en ;
in fine. m. Les — s de Ciceron, de Gellert, de Wieland, de Racine , de Fenelon ,
de Vondel, de Bilderdyk etc., de iverkese
van Cicero, van Gellert, van Wieland,
van Racine , van Fenelon , van Vondel, van Bilderdijk, enz. -- s poetie
ques , dichtkundige eterken. — a postimuses, nagelatene werken. — a inedites,
ongedrukte iverken , gefchriften. Mettre
une — en lumiert, een werk, bock, uitgey en, in het Licht geven, laten drukken.
— s blanches, alle geflepene, fnifdende,
itzerwerken. Les haclics, b&cbes , ciscitex
soot des -- s blanches, de biller ., fp leicu ,
beitels ,eifn,geflepene ijzerwerkets.
Om.

OE tl
Oeuvristef, tn. die gegraveerde prenten
maakt of koopt.
Spaanrche biezen, em vischnetten
Offe ,
te maken, yr.
t Offendre , v. a. entmeeten ; beleedigen.
Offensant, e , adj. beleedigend. Un discours
een beleedigend gefprek. je ne lui ai
rien fait d' ik heb hem niete beleedifeends gedaan.
Offens e , f. beleediging. Faire rine — a q. q.
ion and eene beleediging aandoen. Pardonner tine--, beleediging vergeven ;
t. eecl • fchult , zonde. Pardonnez-nouS nos
vergeef ons onze [chidden. Expier ses
-"" 5, 2ijne zonden boeten.
Offense , m. die eene beleediging Leeft ontvangen.
Ce n'est pas a
°Tenser, v. A. beieettigen.
dessein que je vous ai offense, ik heb u
niet met opzet beleedigd • kwetfen,
befchadigen. Cela offense 'la chastete, dat
kwetst de kuischheid. Ce coup lui a
offense le cerveau, deze flag bee ft hem de
herfenen gekwetst. Cet objet offense t o
vue, dit voorwerp doet de oogen zeer,
v. r.
berchadigt de oogen. S'
belgen, zich vertoornen, kwaad worden,
hvallik news:. Il s'ofFense de ce que vous
dites,hif belgt zich over hetgeen gif zegt.
Vous vousoffenseztoujours de tont, giflvorrit
altoos over alles kwaad; gij neemt ale
toos alles kwalijk.
Offenseur, rn. beleediger. L' — et l'offense
de beleediger en de beleedigde.
Offensir, ive, adj. beleedigend, aanvallend,
off'enfief. tine armee offensive et defensive
een aanvallend en verdedigend Leger.
Offensive, f. t. de,gu. aanval, m. aanvalling. On se decida pour 1' —, men befloot
tot den aanval.
Offensivement, adv. aanvallender wijze.
Agir —, op eene aanvallende wijze te
werk gaan.
Offers, e, zie Offrit.
orerande in de teas
Offerte, f. offer,
(oblation). La priere de 1' s'appelle seelied
voor
de offerande heet
crete, het B
het flille gebed.
Offertoire, m. efergebed in de mis, Jo. offergang.
—
Office, In. pligt; fchuldigheid, yr.
d'un bon Ore, de pligt van eenen goeden
vatier. 11 est de I' d'un juge de rendre
justice, het is de pligt van eenen ragter, om regt te deem. Les — s de la vie
civile, de pligten van het burgerlijke leven. Ciceron a fait un ,traite des — s, Cicero heeft eene verhandeling over de
pligten gerchreven; fig, Faire q. ch.- d'—
sets van ambtswege doen.. Le juge a agi
—, de regter is ambtshalve to werk
vriendfchap, hulp,
gegaan; dienst,
C'est on grand —, d'ami que
vous lui rendrez, gij zult hem eenen grow.
test dienst, eenen vriendfchapsdienst betoonen. Promettez moi vos bons — s
auprés de lui, beloof mij awe goede hulp ,
vwen biffland by hem; kerkdienst,gotis, entendre
dienst. Assister
den godsdienst, de mi s bijwonen, hooren
lezen. 11 est allë hij is naar de
mis gekerk , near den dienst, naar
gaan. Livre d'—, gebeden-, getij-, misbook. — des morts, dienst, gebed veer de
yr.
afgeflorvenen. Le saint —,
claustral,
kettergeregt, o.; ambt , o.
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civil , kloosterlifk, burgerlijk ambt. La
charge d'evéque, celle de grand vicaire sont
des — ecclesiastiques, het ambt erns hisfchops, dat van eenen vikaris zijn geestelijke ambten. Il a achete cet hij
heeft dit ambt gekocht. Des experts nom.
Ines d'
zaakverflandigen , door den regter , door de overheid tot sets benoemd;
prov. 11 a achete on — de trepas
(burl), hij beef: eenen pas voor de en.
wigheid gekocht; hij is afeezeild. 11 n'a
ni—ni benifice , hij voedt zich van zijner
handen werk ; bediening, verrigting ,
y r. 11 fait — de secretaire, hij verrigt
de bediening van eenen geheitterchrijver ;
fig. Mon estomac ne fait plus son —, mijne seaag vertcert nict weer ; f. fpifska.
user, jpintle, vr. de kamer • in groote
huizen, waar men klaar maakt of be$
waart, het gees woe het nageregt befternd is; de kunst, om dit goed klaar to
makes; en to fchikken, yr. L' de cet
hotel est tres•grande, de fpijskamer van
dit paleis is zeer groat. 11 etitend bier
hij vest het desfert, nageregt,
geed klaar te maken, te fchikkon;
ver- en linnenkamer in een paleis, vr.
eetkamer der dienstboden, vr.
rn. geestelijk regter van eenaarts.
bisdom, bisdom enz.
e , adj. t. de med. Parties — les ,
deelen van het menfchelijk ligchaam ,die
voor onderheud van de anderen dienen,
als de lever, het hart, de long, de
maag, enz.
Officialite, f. geestelifk regtsgebied, o.; goreetskanser van eon geesteliek gebied.
Officiant, e, adj. et s., t. de lit. dienstdoende. Le pretre
ou 1' —, de dienstdoende
presser, de priester die de mis bedient.
I.'officiante, on la religieuse —, de koor•
non.

Officiel , le, adj. t. de dip!. eNcieel, edit,
op hoog gezag, van ambtswege, bekend
gemaakt. Cette nouvelle est — le, dit
nieuws is offlcieel.
Officiellement, adv. op eene efficieele wiize,
van ambtswege, op hoog gezag inedegedeeld. Il a annonce cette nouvelle hij
heeft dit nieuws van ambtswege, op hoog
gezag bekend gemaakt.
Officier, m. ambtenaar, badiende. — de po.
lice , de justice, de chancellerie, policie-,
geregts-, kanfelarij-bediende. — de la
bouche, fpijsbediende, kok; t.
d'infanterie, °Pier bif het voet-.
volke — de Petat major, flaf-officier.
Hants s, opperofficieren. — s subalternes, efficierek,die in rang ondcr de
fitifefficieren zijn. Sous , onderofflcier. — de saute, wendheeler, arts bij een
leger; t. de mar. — de port, officieren,
welke in tie havens en arfenalen dienst
doen. d'administration, daaronder zijn
begrepen de commisfarisfen, directeurs,
adminifirateurs , infpecteurs , en alto
die, welke in eene haven ender den zee.
prifekt liaan. —a entretenus, officio-en,
evelke in het vaste corps begrepen zifn.
s auxiliaires, non - entretenus, officieren,
die niet in het vaste corps begrepen, en
flechts voor de reis in dienst zijn. — a
mariniers, hieronder behooren tie simmer.
lieden, zeilmakers, kalfaters, fmetlen,
kuipers enz. s mariniers de manoeuvre,
feheeps-onderefficieren, tot het taio vat;
her
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rnariniers de canhet fchip behoorende.
nonnade , under-officieren der artillerie.
mariniers de pilotage , (Iteurlieden en
neodhulpen. —non, mariniers , geweermaker,
bakker, bottelier, kok, hofmeester, enz.
Officier, v. n. den dienst doen, de mis bedienen; fam. wel eten en drinken.
Officiere, f. non, klooster zister , welke het
ambt verrigt; linnen- , zilver-bewaarfler.
Officiensement, adv. gedienstiglijk. 11 rn'a
offert sa bourse —, hij heeft neij op eene
dienstvaardige wijze zijne beurs aangeboden.
Officienx, se, g dj. dienctvagrelig, getlienstig. Il est trés
hij is zeer gedienstig. Mentonge
leugen, waardoor iemand gediend, en niemand benadeeld
; s. haastige,
wordt;*leugen ova best
zeer bezige vleijer.
Officinal, e, adj. t. de pharm. Plante — le,
artlenij plant. Medicaments officinaux,
artfenijen, die altoos in de apotheken
reeds gereed zijn, en niet eerst tnoeten
gemaakt worden.
Officine, 1. t. de pharm. at tfenifwinkel m. en
werkplaats, ,r.
Offrande, f. offer, o. oferantle. Ties — S
de l'ancienne loi, de offers van het nude
verbend. Alter a —, ten offer gaatt.; prov.
L' — est a devotion, nu a l'offrande qut a
devotion, het offer is vrijwillig, leder
offers vat hif
Vom allei trop
zijt to haastig.
Offrant , m. t. de prat. biedende. \rendre q. ch. au
plus—, den meestbhdenden ietr verkoopen.
Offre , bod, aan 7)od,o. aanbiedi ng, y r. Fakes
une —, doe een bod. C'est ma dernri:re
dat is mil t: llatfle bed. Refuser une
eene aanbieding afflaau, weigeren. Ses
— 3 ou t ate revues en justice, et declar6es
va lah'es, zijne aanbiedingen zijn loll het
ge regt aangenomen, en voor geldig verk laard. — par &nit, fchrifteliik aanbod.
Offrir, v. a. aanbieden ; bieden; opdragen;
offerers. un present, een gefchenk aan.
bieden. II m'a offert so'n carosse, hij
heeft mij zijne koets aangeboden. Je tut
offris le choix de deux, ik hood hem de
keus van beiden aan. 5. Christ s'est offert
pour nous a son pare, 7. Christus heeft
zich voor one, zijnen vader ale offer
aangeboden, opgedragen. 11 olden trois
mille florins de cette maison, hij biedt drie
duizend gulden voor dit
s'offre de la prendre a ce biedt zich
aan het voor dezen prijs to nemen. —
Dieu des sacrifices spirituals, Gode geeite7
lifke offeranden (ootmoedige gebeden)
opdragen. — a la vue, vertoonen, voor
de oogen flellen. Qu'est-ce s'offre
ma vise , wat vertoont zieh voor mijne
vogen. II s'offre une belle occasion d'y
venir, er doet zich eene fthoone gelegenheld op, om er to komen ; prov. Marchandise bfferte a le pied coupe, aangebodone waar is verdacht, d.eugt niet veel.
Offusquer;v. a. verduisteren, verdonkeren,
het :icht benetnen; verblinden, bezwal•
ken, enz, Les nudes offusquent le soleil,
de wolken verduisteren de zon. Ce batiment offusque la vue , dit gebouwontneetnt
het licht, maakt het bier donker. Le soleil
m'ofFusque les yeux, de zon verblindt mt./
de oogen ; fig. Les vapeurs du vin offusquent
le cerveau, deiwijn dampen, bedwelmen
benevelen de herfentn. Sa gloire fut na peU
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offusquee par cet dvenement, zijn roem werd
een weinig door doze gebeurtenis bezwalkt.
Ogive, f. t. d'arch. kruisboog in een Gotisch
gewelf,,
Ogoesse ,
t. de bias. zwart platrond in
een wapeu.
Ogotone, m. t. d'hist. nat. Tartaarfehe hare.
Ogre , m. Ogresse, f. ivedrwolf, tn. een ingebeeld gedrocht ,
Oh ! inter). och ! —I n'en doutez pas , ache!
twiffel er niet aan.
Oho! interj. wet he!
t Ohin, m. gebrek , a. misflag.
Oie, f. Bans. — sauvage , wilds gates. Engraisser tine eene gap s vet mesten. —
habillee , uitgenomene ga ps. Le jeu de
1' —, het ganzefpel ; fam. Des eontes de
ma mere
kinder-vertelfels. Petite
afeal van eene gams, ale de hats, de
Vleugels, de lever, enz; fig. Petite
de floffering van een kleed ; kleinegunstbewijzingen van eene minnares aan harem rninnaar ; het minste in eene zaak.
Envoyer q. q. pattre les — s, iemand wegjagen ; t. d'astr. noordelijk geflernte,tusfchen de lier en den arend ; t. 4e mar.
Mouiller en patte d'=, zich voor drie
ankers leggen; t. de lard. Patte,
drie lanen die in een loopen. Pied d'—,
ganzevoet, een kruid.
Oignernent,
inns. zalving
t Oigner, v. a. behagen.
Oignon, m. ui, uife , ttfuin; bloembol.
blanc , — d'Espagne, witte , Spaanfche
ulfe. Soupe
, uije foep. Glare
51'
s, fist uijen; t. de hot. — de fleur,
bloembol (bulbe).
tuusque, foort van
t. ,de chir. hardigheid older den
grooten teen ; ook ander de voetzosl wig
een paard, yr.; fam.I I est vetu comma
hij is regt ingepakt , dik gekleed.
nu
Its etoient tons mis eti rang
, zi f zaten
alien in g ene rif naast elkander ; cela
sent 1'
dat komt mid verdacht voor;
Il croit_ a la, flacon des --s, hi;
prov.
groeit gelijk de utfen Becht: in de dik.
s d'Egypte , hif herte. Il regrette les
innert zich aan de, hij ,rifkhalst naar
de vorige tijden. Marchands s se
connoissent en ciboules, voor geleerden be•
heeft men' niet to prediken; dat woes
ik het best nit eigene ondervinding.
Oignonet , m. t. de jard. zekere zomorpeer,, yr.
Oignonette, f. t. de jard. kleine Uijen, en.
Oignonlêre, f. t. de jard. uijetsbed, o.
Oille, oil,, ouille, f. fop van vleesch em
wortels of kruiden, Spaanfche foep.
Oindre, v. a. zalven ; fmeren heflrifken.
Samuel oignit Saul pour etre roi d'Iirail,
Samuel zalfde Saul tot honing van Is..
un malade avec les saintes huiles #
rail.
eenen zieken met heiligen zalven,
hem het laatfJe oliefel given. On oust
les éveques a leur consecration, de bisfchoppen worden . bif , hunts* inwifding
gezalfd. On oignit les athletes pour la lutte, de kampvechters *erden voor de
worsteling met olie beflreken; prov. 014nez vilain, tl vous poindra; poignez
it vous oindra , wie een _Pelts mensch geed
doer, words met ondank beloont,-krifgt
flank voor dank; maar die hem naar
, waarde bohandelt, die hard jegens hem
is, Bien is hi] onderworpen.
!Ding, m. gefinolten varkenswarl, O.
Vieux — 0 wagenfintor,, a.
Oi.
f f
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Oinometre, taL, werktaig om de zwaarte
v-rin den win to kennel), 0.
Oint ,
gezalfele. L' — du Seigneur, de
,,,, ezeljele des Ifeeren.
Oint, e , adj. er part. zie Oindre.
t Ointnre, f.
Onguent.
t ()ire, adv. heriet,-.
Plrrer, v
gaan , op weg zifn.
01,ai±e, on Octa6cirite, f.
i'4gel. Un bel eon rchoove
T oga. Un — de proie, de mar, de passa•
g,e, de 'care, de ramage, de voliere, een
roof , zee., trek-, lok-,
vingtvegel.
aquatique, nocturne, domestique , prive, dresse, e-n water-, nacht-,
, tamme- , afgeri,gte vogel. Une
cage d' x, eene vegelkooi. mouche,
vliegen vogel, klein kolebrietje, o.
keningsvogel , van
het reiger,';. ejfiacht ; t. poet. L' — de Jupiter, de a eend. Lt' — de j,inou, de paauw.
L'
de Al ; norve, de nachtuil. L'
do
V.mus, de ,dulf;
d'actr. L'
du paradis,
dep
zu;d
ons
enziglbaer; t. de bl. ' Un — becque,
Kue, memlire de picnics, een vogel wet
eenen roodcn Tick , met erne rohde tong ,
met •onde punter; t. de Jen.
naar den vogel feLieten ; t. de mac. drang.
fauc. y olk ; prov.
kalkbak ; t.
le plume fait le 1,e1 —, de kleederen maken den man. Etre comme 1' sur la
branche, ira onzekerheid zijn;geene waste
wnonplaats hebbe3. Petit_ h petit l'oisenn
fait son,nicl, Rome is vies in eenen Bag
Rebovwd. Ce n'cst pas viande pour vos
oiseaux, Bat is veel to goed veer ; geen
fpek veer uwen leek; gif. zult er niets
ran krifgen. Voila sane grande cage pour
am petit oiseau, dat burs is to groot
zulk eenen man. L' — en a dime Nile, de vogel ken niet vliegen; de mensch
heels noch geluk noch f/er. Ii a battu lee
buissons et an autre a pris les — hif
beefs de meeite genomen, en een ender
heeft er de voordeelen van getrokken ,hij
heeft den naarn, en een ander de daad ;
vol —, ado. in eene regte lifn. Dc
Paris a Rouen , it n'y a cl ue 2o lieues a vol
d' —, van Parijs naar Rouanen zips 20
siren in eene regte life; a vue d' -, adv.
toppuntiglijk, loodregt van bovett.
Oiseler, v. a, t. de fauc. eenen Vogel, valk,
tot de fag: afregten; v. n. vogels vangen
met lijmroeden of netten.
Oiselet , m. kleint vogel inns. zie Oisillon.
Oiseleur, m. vogelvanger.
Oiselier, an. vogelverkooper.
Oisellerie, f. kunst van vogelen to vangen,,
en dezelve op te voeden; vogeThandel, m.
Oisenx , se adj. ledig, niece beduidend ,
onnut , ijdel. Des paroles a- sea, ledige ,
;sits beduidende woo den, On rentira
compte de routes' se's paroles — ses, men
zal van al zit ne ifdele woorden rekenfchap.
emeten geven. Alener !Inc vie — se , zifn
',veil met Ottrip'117 , idende, onnuttige'bezigherlendeorbren;en Une question —se,
eene onnuelige, nietsbeduidende vlaag.
Oisif, ive, adj . Jedig , niets doende, lui ,
'tretag; vadfig. Wiener tine vie —, een lui
sevens leiden, were!). 11 est —, hif zit
ledig ;hii duet niets. Laisser son argent—,
Zi111 geld renteloos , zonder voordeel laten
hetzelve geen interest Jason Op..
brengen. On eat — quand on ne fait rien,
Ft!R

et oiseux, quand on aime h ne rien faire,
men zit ledig, wanncer men niets doer,
en men is traag , wanneer men hood; van
niet; to seen ; t. gram. Lettre ve , is eerie letter. die in de uitrpraak va,e geen
nut is, gelijk de la in methode, mathema.
runes, enz.
Oisillon, m. kle‘ne vogel, een vogeltje.
Oisivement, adv. tregelifk , op eons tretge,
luifc, vadzige wifze. Il passe sa vie —,
hij brengt zifn Even tragelifk door.
Crisivetd , f. lediggang, tn. ledig - , trarg - ,
luiheid. I1 demeure dans 1' hi] blielt
in kdiggang. L' — est la men de tons
Ice vices, de led igheld is de moeder van
lionnete, cone be.
also ond , vg, len. Une
tarnetifke ititfpanning.
fam. dam,
jonee guns, vr.;
Olson,
eenvondig mencelz.
gewi9j.
'fur krclz
Oke ou ocque,
fe!iielijkfchrifver, Wag-,
Okigraph e ,
rnelrehriker.
Okipraphie, f. 7,77inrt Van fchielijk to fchrifren.
olampfgorn rnit 4merika.
Olampi,
Olbers, m. t. d'astr. ontdekte planeet door
Olbers, Pallas genoemd, yr.
Oldenlande , f. t. de bot. zekere door 01denland on:delete plant.
Du bois
Oleagineux, se, adj. olieachtig.
olieachtig Pout.
oleander.
Oliandre on rosage, m. C. „de bot.
boom; laurierroos, yr.
Oleb t m. fteeht, val,c1r Egyptisch vlas, o.
Olecrane, m. t. d'anat. elleboog-knokkel.
016ifere, zie Oidaginssiz.
Olea-saccharum , zie f.leo -sacchatum.
1- Oler, v. n. good rieken.
t. de jard. y en le nattier,.
Olerace,
der moeskruiden. Le chou et l'apinarde
cos, de kool, do fPina.,
aunt des plantcs
zie zijrr moeskruidige planten.
0Ieries, f. t. Whist. arc. olerien, waren
ter eere van Minerva to Olere,
feesten
eene eg ad van Creta.
Olfactif, ive , adv. ou olfactoire, tot den reek
reukzenuw.
behoorend. Nerf
mannelijke ileabifche beste
Oliban,
rook.
pochhans fnoever.
Olibrius,
horen der .ro-ndzwervendo rid..
Olifant,
ders , o.
Oligarchic, f. oligarchic, regering vas
weinigen.
Oligarchique, adj. door weinigen geregeerd.
* Oligarque, m. die der regering van we'.
nigen is toegetlaan.
Oligiste, adj. II/linen/ —, .mineraal, dal
weinig metaal its zich bevat.
Oligochrone, adj. et s. kort levend, een kart
le,ende.
Oligochyle, adj. t. de mod. weinig voedend,
krachteloor.
Oligophore , adj. t. de med. zwak, weinig
geestig.
Oligophylle, adj. t. de bot. weinig bladeren
hebbend.
Oligopocies, an. pl. foort van zeevisfchen.
Oligeposie, f. t. de med. geringe, zwakke
Borst.
. Oligopsychi , f. zwakte van verfland, zwakheld van geese.
Oligosperme, adj. t. de bot. weinig zaad
dragend.
Oligotrophie , f. t. de med. zwakke voedingi
vesmindering van wading,
Chins, adv. eertijds, s. Tn. pl. de °tide re
gis-
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gisters or protokollen Van het Parijfclie Ombelliforme , adj. t. de bot. in de gedaante
van canon zonnefcherm.
parlement, van, federt t ,?t3.
Otinde, f. t. de fourb. zeer fijne degenkling: Ombellulaire, f. t. d'hist. nat. zonnefc,lier.
van °Uncle, eene fad in Brazille.
mige zeep )1)pus, m.
Ombeltule , f. c. de bot. pleat van de foort
(Minder, v. n. fam. den degen trekken.
Olindeur, in. fain. vechter,, twistmaker.
der zoophytes ; bli zondere zonnefcherm.
Olivaou olive , in. t. d'hist. nat Afeikaanrche Ornbiasse, in. priester en too y enaar op Ma.
dagascar.
vogel, die onder den hulk olljfkleurig is.
Olivaire, adj. olijfieormig , olijfachtig: Corps § Ombilic , in. t. d'ant. navel ; kelknaad
aan fommige vruchten; gaatjes in ge.
olivaires, in. pl. t. d'anat. twee ultfleekdaante van eenen nave? aan het boyenfle
Fels van het verlengde merg , o.
gedeelte der fehelpvisfchen.
Olivaison , f. t. d'econ. oliffoogse, m.
Olivarez , m. t. d'hist. nat. zekere Amerikaan- Otnbilical, e, adj. t. d'anat. tot den navel
behoorend. Bandage —, navelband. Vais.
fche vogel, met eenen oliffkieurigen rug.
scaux — caux, navelvaten.
Oliva:re, adj. olijfeerwig,
Olive, f. olijj: L'huile & , oliffolie. ---e Ombelique, adj. genaveld. Fruit —, genavelde yrucht. La feuille — de de la capus:ine ,
confites , ingemaakte olijven. Couleur & — ,
het genavelde blad der oostindifehe kers.
olijfkleur; onifboom , m. Un ramezu
d' —, eon olihrtak. L' —.est le svmbole Ombrage, in. ichaduw,, y r. lommer. Ces
de la paix , de oljjfboom is het teeken des
arbres font un bel —, deze boomer waken
vredes; pl. eenrchalige fehillen, ill. Anteeene fchoone fchaduw, belomtnering ;
fig. argiraan, achterdocht , vetdenking ,
rikaaniche ylaselilk.
y r. kwnad yetmoeden, mistrouwen, 0.
Olivet, in. plants met oliiven beplant, yr.
ol ifventnin, hop ollifplentfoen, o.
Donner de 1' -- a q. q. bij iernand arg.
waan verwckken. Tout lui fait —, alley
Olivetains , in. pl. Itallaanfche Benedictijner monniken.
verwekt bij hem achterdocht. 11 prencl
de l'—, 1,,,"'i .er. tt‘ mistrouwen op, hij krijgt
Olivtte, f. t. de hot. zekere bliegevende
.e lant; rink in China , m,
kwaad vet moeden.
Glivetier, Ill. t. de bot. plant van het geflacht Ombrager,, v. a. Ichaduw, lommer geven ,
be-, overF:hudewen. Cet arbre ombrage
der kru ;sdoorn.
Olive t es , in. pl. yalicile pare7s.
la maison , doze boom befchaduwt het
huts; t, de paint. fchadttw rnaAen in het
OlivPttes, m. pl. zekere dans na den olijteekenen ; t. de huh. — le trou des tuyaux
'eetioogst , m.
par des plaques on oreilles, een gedeelte
Olivier, m. t. de hot. oliffboom. Les monder
pljpgaten met platen bedekken.
tagnes des — s, de ollifberg.
Olivine, f. geelgroene kostbare fleen (peri. Ombrageux , se, adj. [chair , fchichtig ,
fchrikachtig. Un cheval —, een fchichtig
der) der yulkanen.
paard ; fig. mistrouwend , erg-, kwaad011aire, adj. f. Pierre —, tufleen.
den/rend, achterdochtig. C'est un homme
Olinre, leiren rchoOtsvel der zeembereiders,o.
fort —, het is een zeer mistrouwend man.
Olographe, adj. t. de prat. eigenhandig gefehreven. Un testament —, eel:, wet ei- Ombre , f. fchaduw. L' --d'un arbre, de
fehaduw van eenen boom. Se niettre, se
gene hand gefchreven , testament.
coucher a P—, zich in de fchaduw leggen.
Olonne, f. t. de cow. zeildoek van Bretanfe, a.
o luse, f. gefinokkelde wijnverkooping.
Il se promene a P —, list waradelt in de
fchaduw ; t. poet. pl. donkerheid (les tone.
Olygochyle , oligochyle , adj. Aliment —,
bres). Les —s de la mort , de nacht des ef nods.
weinig voedend voedfel, o.
Les — s de la nuit , de donkerheid van 'en.
Olvmpe, t. d'liist. enc. olympus ; t, poet. de
nacht. Notre vie nest qu'une'--, ons e.
keine!.
yen
is .Ilechts-eene fchadpw ; fig. U1 le Suit
Olympiade, f. t. de chron. anC. olimpiade ,
comme 1 — fait le corps, hij volgt hem
tijd van vier jaren. La premiere — cornoveral na. Tout lui fait —, alles ver.
inenca l'an 3208 de la creation du monde,
de eerieolijmpiade begon met het jaa rsvekt argyaan , mistrouwen bij hem ;
htf
"felt In alles mistrouwen. 11 ne fern
der ivereld o3. Les Gre ,-s comptoieiit le
jamais — a personne, hij zal nooit ie.
temps, les années par—s,.. de Grieken, heremends glans verdeoven, iemands Licht be.
kel/den den tijd, de jaren near olympladen,
timmeren. Ii a Pair d'une —, hij. gelifkt
Olympian, tie, adj. t. de m yth. olimpisch.
naar eene fchaduw ; hij it zeer meager;
Les Dieux — s, de olympitche Goden (de
befchermin` g, fchaduw ; dekmanter, vs.
12 godheden van den Olympus, waaryau
voorwendfel, o. fchijn, tn. 11 le fit sous
7upiter de eeelle was).
— de pike, sous l'— de la pike, hij deed
Olympionique, adj. et s. t. d'ant. oyereeinhet onder de fchaduw,, belcherming , on..
vend, overwi swear in de olyrnpifche fpe len.
der den dekmantel van vroomheid. 11 lui
Olympique, adj. t. d'anat. olympisch. Les
a joue ce tour sous --d'amitie, onder den
jeux — s, de olempirche fpelen, die alle vier jaar to Oly mpus gevierd werden. fchijn van vriendfchap heeft hij hem de.
zeta fireek gefpeeld. II n'y a pas la moinOmagre, f. t. de med. ficht in den fchouder, vr.
dre — de doute, er is Been de minste
Omalise , m.,,zie Coleoptere.
fchijn van twiffel. Ces peuples n'avoient
Omasus, omasum, in. t. d'anat. derde maag
que 1' — de la liberte, doze yolken hadvan herkaauwende dieren. yr.
den flechts ,eenen fchijn van vrijheid.
Ombelle, f. t. de bot. zonnefcherm, bloemSous 1' — de vos ailes, onder de fchaduw,,
ftenget in de gedaante van eenen zonne.
befcherming uwer vleugelen ; t. poet. de
fcherm , zonnefcherm over het wapen van
myth. !chin:, ziel •der afgeflorven. L' —
den doge van Vet:et:7, tn.
de Pompee lui apparut, de fchim van Pam.
embelle, e, adj. r. de bot. Plante — 6e,
pefus verfcheen hem. Le royaume des —,
plant met eenen zonnefcherm.
het rift der fchimmen. Pluton regna-sur
Ombellifere, adj. t. de bor, zennefchermen
les — 8, A I'empire des .—, Pluto hierschdragend.
Is
F ffs
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nalatfrig; vergeting. tine Came
te over, in het rijk der afgefloreene
d' — , eon misflag nit verzuim. Ne pas
zielen ; t. de point. fchaduw, vr. diepfel
entendre la messe , est on peche d' —, de
in fchilderifen, o. Donner de fortes — s
tnbfe ?net te loosen, bee te wonen, it
a un r.blcau, flerke fchaduwen in eene
eerie zonde van achterlating. II y a beaufchilderij maken; eene fchilderij fierk
coup d' —s dads catte copie , in dit affchrift
diepen. Des — s Bien entendues, wel aanzija vele uitltingen, Ziln veel plantgebragte fcl:aduwen. Terre d' donie
fen nitgelaten.'
re kleur, bruin- en zwartachtige verve
te rchaduwen amber; t. d'hist. anc. Omniphage, zie Omnivore.
Omnipotence, f. almagt.
Bast, dien een genoodigde medebraet , ongenoodigde gas:. Venel diner chez moi, Omniscience, f. t. de theol. a/wetendizeld.,
et aaienez tine
kom bij mij liet mid- Omnivore , adj allesetcnd, vretend.
dagmaal houden, en breng eene;; gast Omoclaviculaire, m. t. d'anat. Ligament —,
bind, fpier, die den uitfiekenden hock
merle; t. de bias. D'azur a
— de lion,
een leeuw ia blaauwe fchaduw. — d'azur
van het 17;houderblad met bet fleutelbeen i'ereenigt.
1' — de soleil d'or, een gouden zonnebeelcl gezigt in een blaartw veld ; Otnocotile, f. holte van het fchouderblad.
t. &anat. L'— , le muscle —,
t. Whist. nat. L' — ou le maitre, zekerc Omo - hyoidien ,
fchouderbladfpier ;'an het tongbeen , rib
Tisch, fear' van forelle. L' — bleu , vieeh
in het meer van Conflanz ., foort van Omophage, zieHomophage.
zalm, met eerier: blaanwen rug; zoo ook Omopliagies, f. pl. fecsten vats Bacchus ,
waarbij men ruw bokkenvleesch at , yr.
1'— chevalier, foort van zalm in het meer
Onlophore
van Geneve ; t. de jeu. zie Hombre.
eertijds fehoudermanteltje
'
der bisfcheppen,
o.
Ombrel,
zeer kleine zonnercherm.
Cmbrer, v. a. fthaduwen. un-dessin, eene Otnoplathyoidien, zie Omo.hyoidien.
teekening fchaduwen; t. de Was. D'azur Omoplate, f. t. d'anat. fchouderblad.
a tine chapelle d'argent, ornbree de sino Ompanorates, m. pl. foort van priesters en
toovehaars op Madagascar.
pie, eene wit of zilveren, green gefchaOmphacin, e, adj. t. de phar. fap nit onrifkapel in een blaaun, veld.
Ombrette f. t. d'hist:. nat. yoga op Sentpe olijven of andere vruchten.
e, olio nit onrijpe olijven.
gal , omberkleur ige lirandlooper,,de greetOmpliacomele,
to van eene kraai hebbende.
t. de pliar. drank nit ho..
nig en het fap van ourilpe vtuchten.
t Ombreux , se , adj. p. u. dat fekadaw maakt ,
Omphale, ,f. t. de myth. kopingin van Lys' ie ,
lommerrifk.`
Ombria , ombrias , f. t. d'hist. nat. zie Crapaucline.
op Welke Hercules verlitfd nerd.
t Ombroir oti ombroyer, in de fchatluw Oniphalier, m. t. de both. plant op St Domingo, vise liet geflaelit der wolfsmelk.
plaatfen.
Ombrométre eta Udromêtre, zie Hyetometre.
Omphalmique, adj. t. d'anat. Branche
Omega , t. de gram. laatfle letter van bet
nt p tak, die tot de beweging van het oog
0,riekfche alphabet; fig. t. d'ecrit. sainte,
dient.
je suis l'alpha et 1'
ik ben het begin Ompharocele, F. tie Exomphale.
est
1
9
en het einde. 11
de la clam, hij is OmphaIode, tn. ou herbe aux nombrils,
de latztfle in zijne klasfe; t. d'hist. nat.
tite consoude, t. de bot. navelkruid , a.
een viervletigelig inrekt, dat een omega
hondstong , yr.
ender de vlerken heeft.
Omphatomantie, f. waarzeggerij tilt den naOmelette, f. eijerfiruif, y r. eijerpannekoek,
velflreng , om te weten, hoeveel kinderese
en, — a la celestine, kleine, dock dikke
eene vrouw nog hebben zal.
!reek, eerie zu g ter; geklopte eijeren, die Omphalomante,
waarzegfier nit den nit.
men in den wijn does, om denzelvenhelvelflreng.
0 mphalomesentdrique, adj. t. d'anat. Vais.
der te waken.
t. de med. ontfie.
seaux
, navetyaten,
Omentésie ou omentitie,
king in het darmnet.
Ompharopslques, tn. pl. navelberchoultlers.
Epiploon.
zie
Omphaloptre, tomphaloptere, omplialoptique,
Omentum, t. d'ant.
adj. t. d'opt. dat de voorwerpen vergroot,
Ometochtli, in. de god des wijns, bij de
glas aan beide tijden hol 4.eflepen.
Mexikanen.
Omettre, v. a. nalaten, achterlaten; xitla- Omphalorragie, f. t. de med. bloedfiorting
nit den navel.
ten, vergeten, verznimen. Faites tout
ce faut, 'sans rien does al het Omphalotomie, f. t. eanat. afriajding van
den nave/fire:lg.
noodige, zonder iets na te laten. Vous
avez omis le plus important, gij hebt het ()turas, m. titel der groote heeren aan het
hof van den mogul.
gewigtigfie verzstimd, xitgelaten. lln'omet ries de ce qui pent le conduire a son Omnli, m. kabeljaartw offchelvisch in het
meer Baikal in Siberie:
but, hij verzuimt niets wat hem tot zijn
cegmerk kan breng,en. J'omettois de vous On , l'on, pron. men. On le air, men zegt
het. Que lui a-t- on fait ? was beefs men
dire qu'il a éte ici , ik vergat a te zeghem gedaan? Si l'on nous entendoit, wan.
gen, dat hij hier geweest is. Cela a etc
neer men ens hoorde. 11 faut que l'on conomis involontairement, dat is onwillekeu.
ntet met willen,verzuimd.
Il
sente, men inset toeflemmen. Le qu'eft
dira-t-on, tn. was de wer=zeld er vas zegt.
y a un mot d'omis, bier is cen woord teltLes on clit
gerucht, eenvoudig gezeggelaten.
t. de gram. kleine Griekfche O.
de o. Condamner q, q. sur des on dit,
Oinigron,
I
Om:neux , se, adj. zie Criminal.
remand op het blast gerucht veroordeelen, ongelijk geven.
0-mi-to, m. Chineetche godheid, die aangeroepen wordt , am vergi/Tenis voor de Onagra, f. geele wedrich.
Onagraire, t. t. de bot. zie gpilobienues.
e ij kfle misflagen.
Omission, f. verzuim j 0. aehterlating,nitOna.
83o
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Outgre , ea. Wilde, gefireepte ezel ; t. mil.
anc. zie Catapaltee.
Onanisme, f. zelfbevlekking, onanie.
t One , oneques, adv. oait; tic
nooit.
C'cst le plus riche homme qui fut onques,
het is de rijkfle man , die er ooit geweest is. Je ne vis — uu si Welt= hourme, ik zag nosit znlk een fiecht mensch.
e p ee, f. once, twee lea. Une — de tabac ,
eene once tabak; 6g. 11 n'a pas une — de
jugement, hij heeft geese once oordeel,
j keeft Been veriland; t. d'hist. nat.
vierveetig dier isz ilfrika, A kleiner dive
hetpanterdYer,00k petit pantlicre genoemd.
Cecelle , f. foort van tijger in Barbat ife.
enchide, f. t. d'hist. nat. :mktr plantdier
met een hoofd, o.
Onciales, adj. f. pl. t. d'ant. Lettres—,groots letters op opfchriften era grafi:ells-ifteu. Les lettres avoient la largeur d'un
pouce, de letters van het fleenfchrii t hadtien
de breedte van eenen duim.
Oncirodynie, f, treurige Broom, tn.
Onciromantie, f. waarzeggerif nit de droomen.
On gle, m, ootn.
paternel, maternel, eons
van vaders, van moeders zijde, kant.
Grand —, cud of groetoom.
Oncotomie , f. t. de chit, opfnijding van een
gezwel.
Caere, m.' t. de mar. foort van zeefchip , o.
Onction, f. t. de lit. zalving. L' — duflan,.
time, de zalving bij den deep. L' — des
ëvdques , de zalving der bisfchoppen.
12extrdme —, het issue oliefel ; fig. genadegift. L' — du Sc. Esprit, de zalving
des II. Geestes. it y a do - dans ce
sermon, in doze redo hcerscht veelzalving. Prier avec beaucoup d'
tnet veel
godsvrucht bidden.
Onctueusement, adv. last zalving. Pricher
—, met zalving, roering , goelsvrucht
"red/ken.

Onetueux, se, adj. vettig, fmeerig, olioeschtig. Du bois
vettig bout; fig.
(inns.) Un prddicateur
eon prediker,
die met zaleing, godsvrucht predikt.
Onctuositi, f. vettigheid, olieachtigheid.
Ondatra, m. tnuskusrot van Canada, yr.
Onde, f, golf, baar. Des ondes ecumantes,
fchuimeteae golven. Les — s font fort
grosses , de baton zijn zeer groot. Le
bruisement des — s, het bruifchen der baren. Le vaisseatt est englouti par les s,
het fchip is door de golven verjlonden;
t. poet. de zee, het water. Sur la terre
ater. 11 voet sur
to land en to
gue sur les s, hij zeilt op de zee. Le
solcil se cache dans les — a, de zon verberp zich in de barett, L' — amere , het
bittere zeswater. L' — noire, de A..? ,
rivier der hel ; pl. Un verre qui a des
s, een dat golvenvormige vlakken beefs ; dos gebreken -in glas. Les —
d'un booted, de golven van eenen knoop.
Une etoffe
s, eene gewaterde floffe.
--s, hefboomen iikeenen koufenweeffloel,m.
Du bois 8, gevlamd bout , hoist met
golven. Chev'eux en — a, gevlamd, gelvend hoar, o.
Ondi , e, adj. gewaterd; gevlamd. Des
itoffds — des, ,gewaierde ite.ran. Du taffetas é.
- gewaterd taf, o. Du bois —,
gevlamd hoot.
Oncideagone, adj. et s. t. de geom. elfhaekig, een elfhoek, e.
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t. d'hist. nat. zekere risen
Ondeeirnal,
met eene vin.
flag', p:asregen , m. Berke
Ondee, f.
regenbiti.
Ondehlande, f. t. de bot. zekere roodverwende plant.
Ondin,
ine , f. t. de myth. watergeest.
Ondoiement, m. t. de rel. fchielifice deep
zonder plegtigheden.
Ondoyant, e, adj. golvemele,dobberende. Les
vagues tes, golvessde baren; zie Ondoyer, s. m. een zekere visch van het geflacht der borstvinvi,fcizen.
Ondoyer, v. a. zonder plegtigkeden deepen;
v. U. golven, baron opwerpen, in getren
gaan ; fig. been en wedr rlie,gen „tlingce
ran, flikkeren. Ulm flamme ondoyante ,
cone golveside, flingerende views. I.es
dpis ondoyants , de beers en weir flinger
rencle korenaten. Les ett..ndards ondoient
dans la plaine, de /iandaarden wappeidees
in de vlakte.
Ondulation, f. t. de phys. cone gelijk golven of kringswij-e flingerende beweging
op het water of in de Incht. Une picire
jetee clans l'ean y cause des — s, eels in
het water gewolpe;s fieen, veroorzaakt
daarop kringswifze bewegingen. L' —
de l'air, de golvenverinige bereging der
lucht.
Ondulatoire , adj. r. de phys. Mouvement
golvenvormige beweging.
Onduld, e, onduleux , se , adj. t. de bot. met
kleine. , fine golven.
Onduler, v. n. zieh kringswijze gelijk
von, bewegen, golven. Le vent fast —
Peat du lac, de wind duet het uater van
het moor bewegen. Un dessin qui ondule,
eene gewaterde teekening.
Oneirocritie, f. ouirocritie, onirocratie, f. t.
d'hist. anc. uitlegging der droomen. Dens
, tin dragon signifioit la royautd, le serpent une inaladie, un chat l'adultere etc., in
de uitlegging der droomen beteekende
eon drank het koningrijk , de Bang eene
ziekte , eene kat overfpel, enz.
Ondirocritique,' onitocritique, in, et adj. t.
d'hist. anc. vitlegger van droomen,
do
kunst van droomen nit to leggen.
Ondirodynie, f. t. de sued. piintijke droom,
flaap.
Oneirogone, ondlrog;ne ,
t. de mid, ontuchsige droosa. ,
Ondirogonorrhee, f. t. de mad. nachtelifke belmetting, zaadvloeifsteg in tenets
drobm.
Oneilomancie, f. zie Onarocritie.
OnC.Taire, ad), lastdragend; t. de prat. To.
teur , voegd, die ae voagdij waarneemt;
die den geheelen last der voogefij draagt,
veer eenen anderen. Les enfants des grands
opt deux tuwars 1'uu honoraire Pautre
de kinakeren der aauzienlijken hebbes
twee voogden, den eenen, die den naam
draag y en aanzierelijk is , en den anderan , die mintier is, en de veogdij waar..
neeent.
Ondreux, se, adj. lastig, moeifelijk,zwaar.
Une tutelle se,. cent lastige yoogdije
(chap. Une concution — se, eene meeijelijke voerwaarde. Une succession — se,
cone erfenis , waarbij de daarep fiaan'de lchttlden het vermogen to boven gaan.
Le voisinage de ces gene la-est tort —, de
butirfehap tan daze lieden is zeer 1444.
Ongle
.clrattn.- g aol aitis haecden en
F fig
voe-
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voeten ; pl. klaanwen eenivr dieren.
lui est tombe, de nagel is hem alL'
gevallen. Couper its s, ale nagels fnij
den. Ronger ses 2 zijne nagels afbijten , afknaauwen. Ongles d'un elan , de
crocodille, le/Liar/wen van eenen eland ,
ou griffes d'uu lion, Haankrokod:l.
wen van cenen leeuw; fig. fern. Bogner les
q.q., iemands rnagt of gezag !mil ken,
kortwi.ken. Rohner ses lets- el nliig
everpeinzen, over lets zitten na tc
denken. On lui a donne , it a eu stir
les s, men heeft hem op de vingers ge,
kl?pt ; hij heeft eene fcherpe berispirg
gehad. Il a, it se dOend du bec et des
s, hif verweert zich met handen en
voeten. -1,1 a du sang aux — a, hij is vol
vioed en dapperheid; hij heeft hear op
de tanden. 11 n'est cr1 que par les
cheveux et par les ongles, hij is zeer
klein gehleven. Vos louanges ont d9s s
et des griffes, uwe loftuitingen zijn zeer
bijtend, geven fleken. .A — on connoit
le lion , men ke p t den vogel am zijne
ved6ren. C'est — du lion, dat verraadt
den meester, karat van des meesters hand;
t. de hot. onderlie gedeelte van het Had
eencr bloem, .ean eene andere kleur dan
de bloen; zelve , o.; t. de med.. eel over
den oogappel, o.
Ongle, e, adj. t. de bias. geklaanwd ,
met klaauwen. D'azur a deux cogs d'argent, ongles de sable, twee zilveren hanen met zwarte klaauwen in een blaauw
veld. A la biche d'or *e de sable, eene
gouden hinde, met zwarte klaauwen.
Onglee, f. tinteling der vingers, kende in
de topper der vingers. Je ne puis ecrire,
car j'ai ik kan niet fChrifven , want
mijne vingers tintejen van kontle3vIles,
witwas in den hock , van het cog Bens
paards, o.
Cagier, in. nageltje, o.; t. de gray. Port
van graveerifzer, o.; t. de rel. firookje
wit papier, ingebonden tusfchen . de gedrukte bladeren, on; er kaarten of prenten op to kunnen plakken, o.; t. d'impr.
een verbeterd , herdrukt blad, waarin
geflepete; p1. zie Guillemet.
fouten Ivareneon
hlad herdrukken; t. de
Faire un
bot. het witte gedeelte van een rozenblad
of eerier andere bloom, dat aan de kroon
vast is; t. de boucle. vethtlid, die aan de
long en lever hangt, Yr.; t. dejard. klein
vitfPruitfel op het einde van eenen of
gefneaenen tak, dat het fap noeit be.
roert ; t. de joa. een fink gehard
waarvan de eene zijde feketp en do am-dere sand is; t. de men. fcheve zamenvoeging der lijsten; t. &hist, nat. zekere
vogel, tanagra.
Ongletes, f. rend vitorel_rel g etter kling, o
Onglette, f. t. de ser. plat gravecrij.
zer , 0.
Ongtette , adj. t. de bot. zie Onglet.
zekere visch in
t. d'hist
Ong°,
Ongneal, e, adj, t. &anat.- to: , den nagel
nageelid.
behoorend. Phalange —
Onguent, e q . t. de pharm. -Pr. — pour
De
I' — miton rni-.
biandzalf.
la bretittre,
taine , zalf, die need; year-"loch nadee-I
doet , hcchtpleisfer; prov. Dans les petites boites sons les bons---s, kleine lieden
bather; dikwijls het, baste verfiand ;
•witlii4ketraLzalf:(parfum).
c.
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e, adj, t. d'hist, nat. nagelvertnig.
Ongula, e, adj. dat klaanwen heeft.
Ongulines, f.
Leflacht der fchelpgewas.
jen, o. nagelflakken, vr.
Onirocratie, f. gewaande kennis on; droomen
to kunnen uitleggenf. zie Oneirocritie.
Onircpole,
zie Onarocritique.
Oniroscopie, f. zie Oneirocritie.
Onite,
• 'oert van lipviech,
Onkotomie , zie Oncotomie.
Onocentaure,
L. d'hist, are. fabelachtie
manlier, half tnensch en half ezel, o.
Onoc4lial, e, adj. met eenen ezelskop.
Onoclee,,f, t. de hot. plant van het gellacht
van het varenkruid:
Onocrotale , m. t. d'hist. nat. kropgans , Yr.
pelikaen.
Onomancie , onomat- mancie f. svaarzeggerij
nit ictnands naam ; naamevigehelard ,geheugen am veel namen to kunnen onthote.
den, o.
Onomatopee, f. t. de Met. afielding van een
woord naar den klank of aatdeens dings;
klankbeteekenend, nabootfend wooed.
Onomatopose , f. verberging van zijnen
naasn.
Ononis, t. de bot, zie Arrete, Boeuf.
Ononychite, adj, met ezelsvoeten;
t.
theol. naarn, diet; de heidenen in de eer.
fie eenwen aan den God der Christenen
gave.
Onoporde, m, C. de bet. zekere plant, ezels.
distal, yr.
Onore, m. reiger van Cayenne.
Onoscele ou ohoscelide ,
t. de myth. fa.
belachtig monfier met ezelsvoeten, e.
Ouosma, 1. t. (14. bote gele osfetong.
Onosenpdes m.
foort van graniet.
Onotoneancie, f. zie Onomancie.
Ontophag.e, in. foort van mistkever.
Ontologie, f. t, did. leer der evezens , leer
van het zijn, wezen in het algemeen.
Ontologique, adj. t. did. tot de leer der we.
zens behoorende. Une dissertation-‘, writtendeling over de wezenleer.
Onychitces, f. pl. t. d'hist. nat. fleenen die
naar nagels gelijken, onychiten, on.
Onychomancie, zie Oneirocritie.
Onychomancie ou onycomancie , f. wigclielae
raj, waarzeggeril nit de angels.
Onymancie, t. Wigchelarij, waarzeggerif
uit olie en was.
Onyx, m. enyxlleen.
Ooze, adj. elf. 11 y a — fours, het zijn elf
dagen. 11 est — heures, bet is• elf uren.
Louis —, Lodewiek de elfde. Cette lettre est du —, daze brief is , vat; den e, f.
eltn;
elfde, de elf. C'etoit le —
mois, het was de elfde der maand. Le —
mai, cle elfde me{
Onzeeme , adj. elide
Sa
annee, , zijo
de jaar. 'á
ou — page; op de elide
bladzijde. it viNoit a la fin du, et de
hij leefde op, het einde der , e ifde
conic;
elfde, elfde gedeelte. IIe est
lièritier pour on
hij is erf . enaam veer
een elfde.gedeelte.
Onziemement, ad-It. (en elfde.
Oolites,
t. d'hist. -nat. Peenen, be.
flaande _nit vetfleende fehelpen.
Oomancie ou ooscopie, f. waarzeggerif nit
de eijeren.
Opaeite , f. ondootfchijnendheid.
Opa/at, no. groote berg van:Guieina.
Opaie, ft cue gpalinm. t.
opaall.
jieen

OPA
Peen , m.; t. de rar. de sucre. L' du
sucre, de kris:a/We/le korst op de vbrmen , die met /s coop geluld zijr.
Opaler, v. a. t. raf. de sucre, de ftliker
in de vormen met water omrueren ; de
korrels fkiker van de vormen lonnaken.
Opaque, adj. oneloorfchijeend , donker,,duister. Une pierre —, eon ondoorfchijnnde,
donkere fLen.
infekten -met hoornachtige
Opatres,
vlengels, o.
eat. zandkever.
Oparre,
t.
Ope, t. &arch. gat in eenen tnteur VO4r
de fielgerpalen, ocek waarin Let einde
,van eenen balk under eene zoldering
ligt, balkgat in eenen ntrutr , o.
Opera, in. (zonder verandering voor het pl.)
zangipel o. — Francais, de Franfche
opera. Il a compose plusicurs—, hij heeft
erfcheidene zanr;fpelen gemaakt. Un —
comique. ,eene klaehtige opera; fchouwburg
waarin de opera vertoond wordt; vr.; fig.
•
eene%moeijelijke zaak.
heelkundig bewerker. Un
-001.at-êui,
operateur chirurgien, een wonaheeler.
— pour la pierre
• Ethett9thiste, fleenfhijder; p. u.
,
adL beWerkend ,, teweegbren.446rarlt,
gond.
Operation, , t. ,hoelkundige beworking, vet., kunstbewerking,. oteratie. Il a
s, hij heeft verfait pluS'ietirg - 'belles
' Tcheillene-kunstbewerkingett:getlaan. Une
dangeredsc, eenelevaarliike operatie
weili-ng. Les — s de la nature , de werkingten dterliatuur. -Nous ne pouvons rien
pour uotie saint, sans l' — du saint esprit,
niets tot onze dove
-zondir de working des heiligen‘Geistes.
L' --de la grace clans nos ames, de werking tier genade in onze zielen; t. de
,log. Les trois s do l'espriti do drie
werkittgen van het vet:gond.' — d'arithmetique ,. be xerking der cifferketnst ,ttitrekening; Multiplier on -416mbre par un
autre, est tine — *en getal
met een ander vermeniplutdigên is eeno rekenktindige hewerking, verrigting;
g ene bewerking van een cijferkundig opfief. "Oa va iegler fes — s lie la campagne
prOchaine,:inett zal de virritingen voor
den aanftaanden veldtogt fclkekken; t. de
de cc remede est lente de
med. r,
werkina van ' ,Et genietmtddoi is lang•
zaarn.
Gpkatrice, ft kwakz,alffier,dectores.
t. de bot. zekere plant met
Operculaire,
:waarvan de kelk gelijk yen
een
dekfel
Whist. nat. dekrel Vat, een
Opercule,"
flakkenais, o.; t. de bot. d.'une capsu.
le, dekfel van een klokhteisje, a. L' —
du jasqtviame, het dekfel van het bilzend.
krui
()percul6, adj. t. d'hist. nat. dat eenen dekre heeft.
Operer, v. a. et n. werken, uitwerken, to
weeg bren cr en, bewerken; eene kunstC'est la grace qui a — 6
'
verrigtingelden.
sa conversion, -de genade heels zijnebekeering bewerkt. Vos sollicitations n'y
ont opere, uwe aanzoekingen hebben
niets daarbij to ).oeeg gebragt,
werkt. Cet arithmeticien -op6re aver beancoup —de facitir,k, dezt rekrinneestervetl;
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met veel getnakAeliPeheid. Ce-chirLrgien
opere partaitement, deze-wonEeelt r op,-roost, ,:oct de kunstveiri“ingen volmaakt. Se faire -- de la tulle, zich 'eats
den lleen laten fnijden. La medicine
commence a Wen —, de mecteeijn begiut
good to werken.
°petiole, in. t. de bot. ze7,-ere plant, yr.
Ophiase, 1. t, de med. ziekte , die het haar
doer uiteallen.
Ophicephales, in. pl. fort vats visfi•hen,
l oeger hoofden Haar die van flangen geltj ken.
Ophidiens , In. pl. t. d'hist. nat. order der
kruipende dieren , van het geflacht tier
flangen.
Ophidie, f. t. d'hist. nat. flangenvicch , tn.
Ophioctene, m. t. d'hist. nat. foort van reel.
reetig., e landworm.
,
Ophiogenes, in. p1. t. tie fah. fabelachtige
menfchen, die gezegd warden ult. flanges;
gerproten to zips.
Ophioglosse, f. t. de bor. adder-flangenteng,
fpeerkruid, o.
Ophiolite , m. t. de Oleo'. aanbiddcr der flangen.
Ophiolatrie,.f. aanbidding der flangen.
Ophiolite., in. t. de miner. verfieende Jiang, yr.
Ophiologie, f. t. &list. oat. befchrifyikg
der flange,,.
Ophiomancie, 1. wigchelarij doorele flangen.
C)phiomorphite, f. t. d'hist. nat. arndonshoren, o.
Ophiophage, m. flangeneter.
Ophiorize, m. t. de not. flangenwortel.
Ophiose, in. t. de bot. 11,ngenhout.
Ophir, m.. t. de bot. ophir, plant van het
geflackt van gels weegbree, vr.,
Ophisaure, in. t. d'hist. nat. geflacht van
flangen, o.
Ophisperme, an. t, de bot. flangenzpad, o.
Opplritestu ,rey,r.m. t. d'hist. nat. foort van laveOphite, m. s. et adj. ou roche serpentine, marmerfloen, nabootfende de kleur en de
vlakken_ eener flaagenhuid. Marbre —,
, warmer met groenachtige en gels firepeet.
1 Opinure, f. t. d'hist. nat. gellacitt der ,le' n'elhoorne4s, tn.
Ophrie, f. t. d'hist. nat. Jiang van het :de
geflacht, .bergliang vats hetgejiac:14 e'er
boa.
Ophris, sit. t. de bot. tweeblad o.
Ophrise, m. zekere plant van net ftandell
kruid geflacht, itr.
Ophtholgie, f. t. de. Lied. fmert ann de oogen.
Ophthalmiate, zie Oculiste.
Oplithaltnie, ophtalmie, f. t. de med. oog.
ziekte , ooglewaal , ontflekinTaren•de °eget:Oplithalmique , adj. t. d'ocul. Un. mesticament
—, een oogmiddel. Les vai)seaux — s, ,de
oogvaten.
Ophthalmite, f. t. de miner. -00g/hen, tn.
Ophthalmitie , zie Ophtalmie.
Ophthalmoc&le, m, t, d'ocul. oogbrettk, vr.
Oputhalmodynie; f. t. d'ocul. bevige °golf's.
Ophthalmograptie, f. t. d'ocul. belchrijving
der eogen.
Ophthalmologie, f. t.d'o'cul. oogleerv,erhan•
doling over de Gegen.
Ophthalmoponie, zie Oplithalmie.
Ophthaltnoptosis, f. t. d'ocul. eanig toeval
aan het ooge f S.
Ophthaltnorrhagie, f. t. d'ocul. bloedvleeijing
nit de` Dept:
OphthalMoscorde-, f.-oplettende kercherrwivg
Fff4
der
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ten van lava. Quells — avez-vous de cette
ougen, litust, em de irenfehen sift de ooaffai'.?? weike gedachte hebt r.,, ij van die
n le leeren kennen.
ge
wank ? j'zvois --que vela arriveroit, ik had
Ophthalmoszase ou oplatnalmostal, m, t. d'o=
opine,ik dacha. 4: die gebeurenzoade,
cal. eogileiler, zeker werktuig cm den
Opinionite , in. opinionist; aanhanger vai;
oogappei te flelien tot eene operatie.
een geveelen.
Oplithalmotomie, 1. t. d'ccul. outleding van
Opiplogip, f. t. de med. verhandeling over
een neg.
n.et heuljap, flaapkrutd, opium.
Ophtlialmo,;:yse, f. t. d'ocul. infnljding, in
Optsthocranc , in t. de med. aehterhoofd, o.
o
de ya.fen vanh et cg.
been
van het achteriloofd.
Ophys, in. zek-ere viseh.
Opiat e , e, adj. t. do med. potion — ee , OpistilocyphUse , f. t, de med. bulging,
:1 van den tuggegraad vaar acrid
krona:n,g
flaapdrank.
teren; bait, na.
Opiat, in. t. de med. opiaat, .flakartfenif ,
OpisthodAne,
in. t. Want. achterzijde van
de
tandopiaat,
cm
-pour
les
dents,
.
,si
eenen tv.pel
r.
en.
tandem fehoon te makers,
Opilatif, ve , adj. verfloppend. Viande -- Opisthogastrique, adj. t. d'anat. Wraiths —,
de
achter
de
maag
otatfiane tak der aj..
ive , yerfloppende fpijs.
kli mm,nde /lag ader..
Opilation , f. t. de med. verflopping. Cola cans, dat veroorzaakt verfloppingen. Opi.:all ograplic, adj. t. d'anat. op den rug
se des—s,
befeh reven .
Opiler, V. a. t. de .med. verfloppen. Ces viJpijzen vet- Opisthographie , f. t. d'anat. hat fehrifven
a nd,,s opilent la rate, doze
d
op belae zijden 'tan het blad.
floppen tie milt.
Opimes, adj. f. pl. t. d'ant. Depouilles —, OptsLhoionos, m e t. de med. fluiptrekking,
veldheers bait, brat die ten generaal waarbi j het hoefd en het lijizieh naar
aehteren buigt , yr..
gemaakt had op den vijandelijkev eeneTaal, dicta hij eigenhandig lied gedood. Opium ,. In. li`atilj^,p, flaapkruid i 'o. opium.
Les "l ures font sin grand usage d'—„ de Tut-.
Qpin ant, an. fleinge yer. Le premier —, tieken gebruiken veal opium. L'e.xces
gene, welke het eerst zijne floatsgeeft ,
1'
— est dangereux, de overmaat van heul7
mmer.
fte
iloor,
Pip is ge ya arlijk .
Opiner, V. n. zijne flem geven, zijne meeCeux,
qui
opineOpiate
, z:e .floplaae.
ning over lets zeggen.
Tent les premiers, 2,./j die net terst hun. Oploniacille , f.. gevecht van voorvechters, o.
w e meening zeiden, diee Hamden. 11 a opi- i Opobaisamum, (lees ome) baume de Judea,
d'Egypte , as. balfem van Illekka, yam
la paix , hij heeft zijne Item tot den
ne
a
7udea, ae Egyptifehe balfem.
vrede gcgeven; fain. — du bonnet, een
opocalpason, in. t. tie med. flap
gevoelen volgen zonder het to onderzoe- 0;)ocalpase,
.
va t cenen . boom
ms dat naar mitre geltikt,
ken. Il ne fait qu' — du bonnet, hif is
en
v
er
gi
ft
oi .
een jabroer, hij volgt altoos het gevoeOpoch
ris
a
iu
,
m.
t. de med. wondzalf, yr.
len van eenen anderen; t. d'hist ant, —
de 1 main, met de hand zijne Item geven. Opodeocele ,. F. t, de med, breath finder het
lehaambeen.
Ippiniatre, adj.. haisllarrig,' hardnekkig,
• filjfihoofdig. Un enfant —, een halsflar. Opoponax, in. zekere gels gem, yr.
Opossome,
m. ,buidelrot, (sarigue) yr.
II
ne
fact
point
titre
—
stir
cerig kind.
la, men most Hitt nardnekkig deearop Opportun, e, adj. gepast, gelegen, behoorlijk, voegzaans. Temps —, gelegene, bee,.
klifven titian, Un combat — , een hardhoorlijke tijei. Moment—,gepastoogenblik.
nekkige, langdurige flrijd. Un travail
OppOrtunemen
t , adv. op cease gepaste, geleeen
ganhoudende,
moeijelijke
arbeid;
—7
gene , behooi-lijke ivijze.
S. hardnekkig mensen.
Opportunite,
f. gepas‘e, gunstige, bekwa-.
Opinifarement, adv. hardnekkiglijk enz. Soume gelegenheid. L' -,- du lieu, ae gepas-tenir --une erreur, eene awaling hardte enz. gelegenheid des scads. 11 ialloit
nekkiglijk flaande houden. 11 a defendu
$e pr6valoir de 1' —, Men 7yeeit ; 1. ch 414
— cette place, hij beefsdeze plants hard-,
goedi gefeienheid ten none waken.
ne kkiglijk verdedigd;
Opposant,
e, adj. et s. wederfprehend, opa.
met
hardnekkigheid,hard(:)piniitrer,, V.
penerend, tegenliellend; tegenparaij, yr.
nekkig, halsilarrig .11(4a:id° houden. —
tegenfire
yer, -fireeffier, opponent. 11
un fait , eene dead liardnekkigiijk flanns'est rendu --'a l'execation de ce jugcment,
de houden; fain. —sin enfant, een kind
hij heeft rich tegen de uitvoeriug van
halsilarrigmaken ; s' — a q. ch. iets filjf:.
tist y onnis geflela. .11 a 4te recu —, hij
hoofiliglijk, hardneEiglijk vasthouden,
is als opponent toegelaten geivorden. il
Voorflaan. Ne voiis opiniatrez point a ce
er
Y
a ea plusicurs — c, it sa ,promotion
la , houdt dat niee hardnekkiglijk fiaanware,; verjelicidene oppenenten iiij zijde; fines Hirt hardnekkiglijk daarop.
ne promotie; t. d'anat. Les muscles — de
Opinifttrete, f. hardnakkagheid, Iiiilhoefla main , de tegengefielde fpicren der hand.
digkeid, halsfiarrigheid. Soutenir une
Oppose,
adj. et part. tegengelield, flrijdig.
&waling
met
fiijf:.
tarts
erreur avec — , e t
s. heeel,
t tegen d
rtij. D eulc
tegcnai
lehoofdigheid flaani e houden. 11 se On
chose
S oppose es, three tegenpa
firij ge dintilt avec— , hij verdedigde zich met hardgen.
Cc
West
pas
là
ce
que
j'entends,
c'en
siekkigheid.
eit tout 1' —, dat meet; ik mitt, het is
Opinion , f. weeping; flew, gedaehte, vr.
gekeel het tegendeel daaryan. La vertu
geyoelen, oordeel , o. Je inns de votre
et le vice sort dcox — es, de deugd en
—, ik ben van ?awe intoning; ik fiem u
de ondcugd zajn twee tegenpartijen', re ftemmen
opnetoe.. Prendre les — s, de
geffeft
dinge
tn.
driew
wan. 11 y avoit trois — a, et. aren
a. egen, tegenover Pilot:,
derlei meeningen, ftenmen. C ' est 1' — Opposer, v, a,
"zctten.
—
une
digue a la violence de 1'eau ,
a is het algemeen gevoelen.
commune , ddat
eenca - difk leggen tegee de kraeht i'ltli
raj bonny —tie lui, ik lash 4.9“ie'gedachOp-
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onderdanen flenden op tegen batmen on
het water. On lui opposa des troupe
fraiches, men flelde hem vetfche troepet
de reit ukker.
tegen. — la force' a la force, la farce a * Oppressif, ive, adj. enderdrukkend doe,
magi, geweld of misbruik. C'est nu
la ruse, geweld tegen geweld, geweld te
projet dat is een onderdrukkend plan.
gen list gebrroiken. Deux armees oppo
sees , l'une a l'autre, twee, elkander se - Oppression, f. drukking, benaauiting , be.
naaspwdheid; onderdrukking. Seutir une
genflelde leger: t. de geom. Angle a
— es, tegenover fiaande koeken. Des
grande d'estomac, eene zware drukktng
op de maag gevoelen. Le people languit
cones — es par leurs SOMMet8 met hunne
Bans 1' —, het y olk kwijnt in de enderfpitfen tegenover gefielde kegels ; t. de
drukking.
bot. Les parties — ees d'une platite, de
tegenover gefielde deelen eerier plant ; Opp rimer , v. a. onderdrukken, verdrukken,
Un prince qui opprinse son people, een
vergelliken.
Quel orateur avons- nous
vorst, die zijn voile onderdrukt. — Pinqu'on puisse a Cieeron? welAen rodevaar hebben wij, dien wij met Cicero
nocence , la verite, de onfehuld, de wearheid onderdrukken.
vergelijken kunnen. 11 y a peude fiatues
modernes qu'on pulse — aux Itapes anti- Opprobre, m. jehande, y r. fmaad, /loon,
ques, er zijn weinig heelendaagfche fiendenz. Je ne, saurois endurer cet ik kat;
deze fchande niet verdragen , dulden.
beelden , die men bij de oude zoude kunIi est 1' — du genre humain, hij is de
nen in vergelijking. brengen. S'opposer,
v. r. -weerfland bieden , zich verzetten
Masai de fehandvlek yen het menfche.
iijke geflacht.
tegenflellen , zich aanianten, aahzetten.
— a l'exeeution du jugement, zich aankan- Opras, m. titel van grootp heeren te Siam.
ten tegen de uitvoering van een vonnis. Opsigone, adj. t. de med. later voortge.
11 burst roujours oppose a nos desseins, hij
brags. Dents — s, wijsheidskiezen.
beefs zich altoos tegen ooze oogmerken
Opsimatie, f. t. did. late lust, begeerte, ens
te leeren, lust om nog in den ouderdotts
verzet, weerfland geboden. S' ?amlets to leeren,
bition de q. q., ietnands heerschzucht tegen gaan. La fortune s'oppose a tous mes Opsoti,ane, m. fpijze-gek, die van eene
clesselus, de fortuin, het geluk is mil in
fpijs fenooriW yeel houdt.
Opsopome, t. d'hist. anc. opzigter over
alley tegen.
Opposite,- adj. et s. tegengeffelde, het tede ep de markt gebragte leVensmiddelen.
Optat, ns wensch, tii yerlangen, o.
gendeel. Ce que vous avancez-la est tour
12 — de ce que vous Bites hier, wet gij Optatif, .iv. e, adj. t. de gram. wenfchend. Uric
proposition —
e'en wenfchend voorfiel.
dear aanwert, is geheel het tegengeou le mode- —, de wenfChende
/hide van kelgeen gsj gisteren zeidet;
ze van eon werkwoord.
a 1' —, adv. tegenover; a 1' — du camp
est une batterie , tegenover het leger is Opter, v. a. et M. kiezen, •verkiezen, van
eene batterij;
twee ,taken de keus dean. — entre la paix
tie Peglise, tegenover
de kerk. Leurs Maisons soot 'situees a 1'
ou la guerre, tusfehen yrede of oorleg
1'une de Pautre-,' hawse brazen flaan tekiezen. Voila lea livres, optez, hier zijn
de boeken, kies. On proposoit une
, gen elkande,r, over.
terre ou une somme d'argent, it a opts la
Oppositif, ive, adj. die weerfseand biedt,dio
terre, men flock hem your, een fink lands
tegenoyerfteld.
Opposition
of eene femme gelds, hij beefs het fink
tegenfland, hinderpaal,-m. te.
genfiel ,-zetting , men-, tegen'kanting, 1 land gekozen.
tegenfpraak, enz. Vous n'y trouverez au- Opteries, f. pl. t. d'hisr. anc. gefchenk, dat
cone —, gij zstlt geenen tegenfiand dearmen aan fen kind gaf, wanneer men het
bij
voor het eerst tag, o.
den. Lever une
eenen hinder
nit den weg ruimett. Faire
un scene, Opticiert, ra. gezigtkundige, opticut.
t. tie prat. verbod y a3t afgift, o.;
yoornaansfte burgers rener
Optimatie
food, yr.
genkanting, verwering tegen cone verzegeling doen. S'il n'y a point d'—, it en ()pa/me, adv. t, lat. zeer wel, allerbest.
ptimisme,
t. de phil. leer van de bests
sera. fait mention dans l'Acte du manage,
wereid, yr.
indicts er geen .hinder), goonyerweerfchrift is, zal daarvan welding in de -OpTimiste, aanhanger van de leer der
huwelijksakre gemaake worden. La Chobests wereld; die met alles tevreden e
se passa sans aucune de zaak ging zonthe alles in de wereid veer goed aander eenige tegenkanttng , oppofitie, doer.
neemt , die beweert dat er geen kwaad
11 a 4 1' — a tout ce que les antres yenis, see optimist.
lent, hij is tegen alles , wat de anderen Option, f. keuze, verkiezing, keur. Je
widen. Le parti de 1' —, de tegenpartij.
laisse cela votre ik feat dit aan awe
11 est du parti de hij is vate,de tekeus. je vous donne 1' = de ces deux lots,
genpartij; t. dlastr. Les eclipses, de lune
ik gee u de keuze Tan deze twee loten„
ant lieu , quand la lune est en — avec la
On a deja fait 1' —, men heeft de verkieterre , de maan yerduisteringen hebben.
zing reeds gedaan.
plants ,wanneer de,maan rep tegenover de Optique, f. gezigtkunde, optics. Un livre
aardeflaat , in tegenftand is met de garde.
d'
eon bock ever aegezigtkunde.
Oppresser, v. a. t. de med. drukken, le?
Une três-belle
ecn zeer ,fchoone
naauwen. 11 sent q. ch. -qui Poppresse, et
ca; adj. tot het gezigt behoorende , Bar
qui lui Ate la respiration, hij voelt lets
het gezigt aangaat, optisch. Une
dat hem dreskt, benaauwt, en dat hem
bre 7- ou obscure, zie Chambre. Verres
het ademhalen beneemt. 11 a la poitrine
s, kijk-, oogglazen, holgellepene glaoppressee.r hij heeft eene benaauwde Borst.
zen. Nerfs
gezigtzenuwen ; t. d'astr,
Oppresseur,
onderdrukker, geweldenaar.
lnegalite
ftlsijnbare ongelijkheld (in
sujets;le revalcerests, c-clatTe lens —,
de &timing der planeten).,
Opu..
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Opu!emment, adv. rifkelifk. , overviocslig.
Vivre —, its o y ereloed leeen.
Opulence , f. overyloed, grocre rijkdorn,m.
Vivre dans 1' — de toutes closes, alles ie
overeloed hebben.
Opulent, e, adj. vermogend , fchatrijk, zeer
bemiddeld. 11 est dcvenu —, hij is fchatteijk gewo p-e'en. Une maison e, eon
vermogend huis. La commerce rend lcs
villes
es, de koopha;;e,el maakt do fieden rij
Opuntia, f. (uopal) cardasse, Ine'iaanfeht
vijgenboorn, vele svelke_de cc:!:0121 i;e eomt.
Opuscrile,
klein Fejchrift,o. Le:.
- s de Plut.rque, de kleine iverken van
Pluturchue. 11 a laisse (livers —s,hif heeft
verfeheidene kleine gefehr ipen nagelaten.
Or, conj. nu, nu then, maar, doch.
pour revenir ih ce que vous
nu, 0 111
weder to korner; tot' heigeen gij Zeidete
dites-rnoi, si, tars dan , zeg gf. —
ye COmIne:1500 nu, last ons dal beginnen.
gored. — de ducat, dukaten goad.
Or,
Des grains d'
gouakortels. '; able d' —,
goudzand, Mine cl'
goudmijn. Eciigefchiift met gouden
ture en leans d'
letters., — en fenilles,. en lames, bladgoad , klatergoud.
ell barres, en kin.
, goadgots, ftafgoud. — trait, fit d'
draati. — de rapport, — Irache, met goud
ingelegde figurer:.
Vierge, row gaud.
fulnuinant, ge/lagen goud. A.cheter au
poids de l'or, tegen goud opwegen, zeer
`d:uur skoopen ; t. de bias, 11 porte un
iiot d'or, hij voert eenen gouden feefrw.
Ii a porte — a la tour de gueules, hij
heeft eenen rooden. toren in een gouden
veld gevoerd. Une piece d'or, een goud
Iluk. Payer q. q. en —, Fernand in goud,
wet gouden flukken betalen; t,. peat.
Wage d' —, de gouden eeuw, fig. fam, ou
prov. L' supplee souvent le nitrite, het
lgoud vervult dikwills het gebrek aan
Terdiensten. Ii ne le feroit paS pour tout
1' — der monde, hij zoude het niet doer;
yoor geenen pftijs;' voor at het gaud in
de werelds." Tou-ete qui relnit ii'est pas
goud, wat:ereinkt,
or, het is niet
'en -barres, dat is zoo geed
C'est 'de
11
dit fpreekt
gereed
geld.
als
golden- woorden; hij flelt het finakelijk
y oor. Avoir.des monceaux d' —, etre tout
cousu d' —, tor over de ooren in het
goad zitten. C'est ux St.jearybouche d'—,
hiLneemt geen bled veer den mond, hij
fpreekt altoos vrij tat, zoo als het hem
op het hart ligI. Cela vaut plus que son
pesant d — diet is tegen geen goud,op
to wegen; men kan het ?riot genoeg ivaarleren, met geen "good betake. Quand
1' — park, la langue n'a qu'a se taire, can
rijk man is altoos de3 , erflandigfle. Des
jours files (I' et de soie, een gelukkig
levee, goede dagen. C'est de l' — de
Toulouse, hij, zal er geenen zegen bij
hebben.
Or-sol, m. t. de banquiers , driemaal zooveel als de genoemde fem. Quatre cents
'ly res d' — font douze cents livres tournois,
`vier honderd livres zifre zoo wed
als twaalf honderd livres tournoois.
Oracle, m. godjitraak, vr. orakel, o. Exeene godfpraak verklaren.
pliquer
s ttoient ordinairement -ambigitsi
Les
godferaken -waren gewoonlij-k duAkelzin-

RA
nip.:. Consulter 1' —, het orakel on; read
vragen. L' de Delphes, het orakel te
Delpizos ; fig., Les — s divins, seats, do go ie
delijke waarheden. Lcs
s tae la saint,:
ecriture , de ulte,raken van de heilige
feizrift. 11 a park comme un
hij
knit als een or akel , als een god gefproken.
onleeder,o.;florw; zwaar n.eder,
Orage ,
o. 11 s'el,'2ve tin —, or komt een on ceder
op. L' — creva sur ce lie: onwee
der barstte tilt hovers dit dorp. Le vais,
scan essuya mi .-grand —, het erehip hield
ee :en zwaren florin nit; fig. beroerte,
oniust, y r. oproer, o. Detourner
— par sa prudence, de onrust door zijne oiezigtigheid arftenden.
Orageux, se, adj. jiartnachtfg, onfluimig.
thin met — se, cone onfluttnige zee. Un
temps , een rue' , flormaentig weder;
fig. Alener one vie — se, eel; zorgelijk,
onrustig kommerItYk levee leiden.
7
Orain, zie Orin.
Oraire , adj. door,het gebed verkregen.
f. redevoering, rode, y r.; gebed,
ge.Threk, vertoog,e 0. Les 7- s de Ciceron , de redevoering van Cicero. L'ex.
orde est tine des parties de
—, deding is een der deelen der rode. — lunebre lijkrede. Les dint parties d'
du &scours, de tier; rede-deelen., L' ,—
domicinak , het gebed des lleeren, het onze vader. Se mettre_ ,en
zie.h' tot Izer
gebed fehikken. Les
s de La messe , de
mentale,
misgebeden.
innerlijk of XI
gebed ; prov. II meet comme urge
fun
—re, hij joke, liege, als 01, het , gedrakt was.
Oral , e, adj. -mond,elijk. Tradition — e,
mondelijke overlel;ering.
inanducation
e, het moodelifke ettete van .Christys
her
avondmaal ; ,t.
ligehaam
de gram. Articulation, e, het fpreken,
de dikrpraak door 4Qn Mond, en. niet
door den netts.
Oral, m. hooldflUilar WIN den pestis,,wanneer,hij de mis heest.
4frikaanfehe meerle, yr.
Oraub le u ,
Orange, f. °ramia appel, tn. — douce,
la Chine, appe440,,, Flour d'
oranje.

, e1;, adj. oranjeverwig, kieurig.
OrialZeif
Des rubans
s, oranje kleurige linters ;
oranje gee;,
m.
s.
IVI6ler de 1' -ravec
d'autres couleurs , het oranje geel
asdere kleuren vermengen.
Orangeade, f. oranje water, o
gefuikerde, ingemaakte OranOrangeat,
fej'ehil, yr.
°ranger, no. oranjoboom.
Orangere, f. verkoopfier y en S,Inas-appelen.
Orangeries, f. oranjerif, oranjehuis ,
waarin de oranjeboomen des winters be..
waard worrier;, o.
Orangesse , f. ratafla van oranjeappelen.
Orangin,
kauwlYeerde, die naar eenen
oranjeappel
kweeker ,van oranjeboomen;
Orangiste,
voorliander van het huis van Oranje.
Orang-outang , na«.:Gramporitang
bomb,*
0 rancvnes:t'h: m. Senegaalfehe meerle.
'rate d'ammoniaq.ue, zie Or fulinisant.
Orateur, - hi.. radenaar.. Less Romaine,
do Romeinfehe,redenaars.
eon beroemd redezaare .
geted`ohmisf4 i • de Roomfthe
Uratoire ,
kerk
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iierk huiskapel , vr. La conc,,,r4ation
tie 1' —, de vergadering van het bidhuisje , van het orator Turn; adj. tot den
redenaar behoorende. L'art —, de rode
kunst. Style —, redenaars fpreekirant.
Discours —, deftige redevoering.
Oratoireuient, adv. als eon redenaar, met
C'est parlLr —,
eenen redenaars
dat is fpreken ale een redenaar.
m.
priester
van
de
orde van het
Oratorien,
oratorium of bidhuisje.
Oratorio on.geestelijk zangliuk , o. Composer
un ten geestelijk zangliuk maken ,
waardoor men eene gebeur!enis poogt pit
to drukken.
Orin, r. d'astr. kring, loopbaan eener
plane et. s -L-2-- -de Aiiiima..de loopbaan van
Genus. Le grand — de la terre, tie groote
loopbaan der aarde, (om tie zeta); road
ligchaam met twee oppervlakien, de eene hod en de andere bolrond; zekere
Tisch, van het geflacht der flekelvisfchen. hêrisson, zekere ,visch bij de
illolukfche eilanden; t. de ohir. Coup —,
kneuzing , flag die het vleesch rondom
kaeust en blaattw maakt ; t. de mac.
blinde tateur, zonder deur of
Mur
verifiers.
bolrond.
Qrbiculaire , adj. kringvormig
kriagvoiernige beweging ;
AVIouvement
t. d'ant. Muscle — , bolronde fpier van het
kringvormige been in het oor.
cog.
Orbiculairement, adv. kringswijze, in het
rond. Un corps qui se meat een ligchaam, dat zich in het rond beweigt.
Orbicule, e , adj. t. de bot. rond en plat.
Orbiculesf f. pl. fchelpdierin,. met twee
platte en rondo fchelpen,
pl. t. d'hist. rat. wortndieerbiculires,
ren,-met krullijnige fchelpen,, o.
t. d'hist. nat. ronde fiekelvisch.
Crbis,
ou sourOrbitaiie , adj. t. d'anat. Arcade
cillere, de boog over de Nolte tier oogen.
t. d'anat. L' — de l'oeil, oogholte, holte daar bet oog in flaat;
t. d'astr. L' d'une planete, de weg, loopbean 1 an eene planeet.
C rbiL6, f. t. de jur, p. u. kinderlooze fiaat.
t, d'anat. fpier van de
irrbito-frontal,
°tyke/he , yr.
Orbirolite, f. t. d'hist. nat. fieenacittige oiljp; verfleende fchroefhoren, on.
Orbito-palpebraI, ate t. d'anat. de rondo oogleedfpier,, yr.
Orbulice, f. geflaeht der fcheigieren, met
eene krullijnige fchetp, o.
welaan! welnu
Or-ca!
Orcades ,f. t. de myth. orkaden,bergnimfen.
Orcanete, f. t. de bor. (bugloss teintunere)
roode otfetong; (zekerm plant).
*Orchestrion, (lees bier in de volgende orvleugelvormige piano forte.
kcs-)
Otclicstique adj. et 0. f. t.. Whist. anc.
en bet balfpel behoo.
l ot de danskunst
'
ado., rig danskunst, het balfpel zelve.
re
Orclistographie, f. kuntt.befthrijvitig, teekening van 'den dans..
OrcheStre, orchest; plaats voor de mu.
zijkanten in den fchouwburg, in, een
concert, 'de muzijkanten zelven. Voila
dat "is' de meester van
le maitre de 1'
dansplaats der
het orcliest; t.
t.
d'hist. plaints in
ude
GHelein;
D
(icon fcheuwburg, waar det. itomeinfche
rsodsheeren Wog.'
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t. Whist. nat. brik van Bengale ,
orchet,
Inditraniche dikbek (vogel).
Orchickes, (lees orki) f. t. de bot. geflackt
der fiandet kruiaen, o.
Orchiciochrpes, us. pl. t. de bot. zekere planten Biq a,' het flandelkruid gelijkende , yr.
Orchioc.:le , t. de med. break , uit de
vochten ontgeande vr.;gezwel, o. breuk
aan de teeldeelen, )r.
Orc',is,(lees orieise) in.t. de liot.flandelkruid, a.
Orcnite, zie hnorchire.
Orchotomie , (lees-orko-) f. t. de chir het
fnijden can de teeldeelen.
Orcite, m. t. d'hist. nat. bruine lipvisch.
-I.e, adj. wail, rnorfig.
Orclalie , t. t. d'ant. vuur of waterproef, yr.
Godsregt, proef van onfehuld.
Ordernent, adv. befmet, vuil.
Orciinaire, adj. gewoon, gewoonlijk; alledaag ch, genteel). Le cours — de la nature, de gewone loop der natuur. Ce
-sont les suites s de la guerre, dat zijn
de gewone gevolgen van den oorlog. Cette laute lui dtoit , dit gebrek was bij
hem gewoon. Du vin
gewone, gemeeno wijn,
homme
een gerneen, alledaagsch tnensch. Une beauth
eene
midat,.`mat,ge jchoonheid. Medecin , ambassad.ur gewone, ordelijke geneesbeer, afgezant, die het ganfche jaar
door, in bediening is; a 1' —, adv. naar
gewoonte,- zoo ale gewoonlijk. Travaillez
werk, zoo }als gewoonlijk. 11
se porce eamme
hif bevindt, gedraagt zich zoo als gewosonlijk. 1)' —
on tour
retudie le , matin, gewoonrle fiudeer ik des morgens. On se re..
pent d' — ou pour 1' d'avoir trop parle, men beep den meesten tijd berouw
to von gefproken te hebben.
Ordinaire, gewoonte., yr. gewone, o.
C'tst sun —, dat is zijne gewoonte. 11
entra a son --N, hij kwarn naar zijne gewoonte linesen. 11 est fort au dessus de
1' — 4eshonnnes , hij is ver boven de
gewoeltiqke menjchen , verheven. Il est
au dessous de 1' hij is keneden het
gewoonlijke ;dagelijfchefpijs , vr. gewone
kost. Nous avons un bourgeois, wij heb.
bee cenen gewonen burgerlijken least , pot.
— est pas niauvais, het gewone eten
is daar niet Hecht. 11 n'a que deux plats
et un morceau de Tiande a son —, op zijne tafel komen _gewoonlijk twee fchotela
en een auk vleesch. 11 ne dent point d'—
chez lui, set gewoonlijk niet to huis ;
ordinal fs, a. eene herberg, waar men
gemeenlijk open tafel houdt. Nous di•
herons aujourd'hui wij wilier: heden in een ordinatis eten; gewone fPijs
of drank, dien men , dageliike aan menen of aan bet wee geeft, gewone„ per•
tie, yr. 11 a deja en son — de yin.,\hif
loeft reeds ztine gewone portie wijn
gehad. Mon cheval-a-t-il eu son—? heeft mij n
petard zijne gewene portie (haver) ge.
bold? ; post ; postdag. Je lui ecrirai par
le premier ik zal hem met , den eerflee postbode fchrijven. Je vous repon.
dtai au prochain
ik zal le den naasten
postdag fchrifven. 11 s'est passe deux s
sans que f.aic en de ses nouvelles , er zijn
titoe ipostdagen yorloopen , zonder dat au:I:ding van hem heb entl:angen; ordina•
pis 'ef bisfchop van eon kerfpel,, gicht.
Ag P9Prv9ir par-,dievant
zit:4 bij den
bit*
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gebiedt het. Quelle somme vous a-t-on
his/. flop van een kerfpel one een ambt
me. lden. L' --de la messe, gewone
— nee pour votre voyage? welke fee,
beefs men to tot awe refs aangewezen?
mtsgebeden ; p1. de maandflonden der
nee, een wel ingerigt
vrouven (les menstrues).
Une maison bien
Ordinairemcnt, adv. gewoonlijk , sremeenlijk.
huts. Une tote tnal — nee, een yerwai
hoofd.- On lui a — n6 uue saignee, men
Le courrier part — a , heures , de post verheeft hem eene lating voorgefchreven;
trekt gewoonlijk on, 9 uren.
C. de l'th. — des prétres, priesters veroradj. t . de g1.}1n. Nombre —, rangne par cet
denen, inwijden. 11 a ate
j:ehakkend getal. Premier, quatrieme, dixevêque, hij is door dezen bisfchop ge,
tene etc, sont ne snombres ordinaux, eerfte ,
prov.
Olathe
bien
née
commenwijd
;
vterde , tieyde , enz. zijn rangfchikkence par soi-mdme, ieder is zich zelven
tie getallerd
de naaste ; bet hensd is nader,, dan de
t. de rel. oath. die tot pries.
Ordinand,
rok ; de liefile begint eerst met zich zelve.
ter enz. gewijd zal worden.
Ordre, m. orde, gefehiktheid, geregeldOrdinant, m, t, de rel. call. wifbicfehop.
held ,, yr. bevel, gehod; o. lass, m.;
Ordinateur, m. die in order ,fthikt', die de
fland '• orde ; waardigheid, vr. enz. L'—
toewilding der gewijde orders verrigt.
admirable
que Dieu a mis dans cet.tinivers,
Ordination , f. t. de rel. eath, prfesterwij.
de bewonderenswaardige cede, welkg
ding, inwijding tot den kerkdienst.
God in dit geheelal geffeld keep, 11 reOrdo, m. t. de lith. bookie voor den dagegne tin grand — dans toutes ses affaires, its
lijkfchen godsdienst der priesters.
zijne zaken heerscht eene groote oral
Ordonnance, f. inrigting , inzetting ,rchik.
de bataille, flagorde, of ordening.
de.
king ;aanleg. L' di m tableau, de inrig.
—,hij
c'est nn homme d' —, qui acme
ting ; de aanleg van gene fchilderij.
is
een
man van era's, die de orde be(run festin , d'une bataille, de fehikking , inApporter — dans une maison, orverrigting van een gastmaal, van eenen
de, geregeidheid in .een huis brengen.
flag; ordentne ter uitvoering der wetten ,
Payez cette soni me a 4 mr. 13., be taal doze
vr. bevel , gebod,o. wet. Cette — est difflfam
aan , de orde van den hoer. B. Il n'a.
cile a observer, dit bevel is moeijelijk
pas encore mis ses affaires, hij heeft
in acht to nemen. Registre d' s, renog B eene' orde op zijne zaken gefield.
g ;ster,, , lejst van verordeningen, van wetTout va par —, , dans son école , , alles gnat
ten. Les —s du commerce, de wetten , hageregeld in. zisjue fcheol. 11 a.-donn6 les
de
velen, voor den' koophandel. Les s
— 9, hip heeft de bevelen gegeven. Un —
Louis XIV, de verordeningen, geboden
par ecrit, eon fchriftelijke last. De quel
van Lodewijk XIV; t. de pal. Les —
— fakes vous cola ? par — de mon pore ,
royaux (clot royales) ou de roi, de koe
op. wiens last 'daet gij dit ? op bevel van
Cela
est
contratre
bevelen.
nufnen wader. Je suisd vos. s, ik ben
1' dat is tegen de wet; t. mil. Habit
tot uwen last, dienst. Ce catalogue est
Ai ' , regiments tnotttering ; ordennans ,
en — alphabetique, deze naamiijst is in
die de bevelen van eenen officier moot
eene ellphabetifehe orde gefchikt. Son
ter uityoer brengen. gavoyer une eejardin est en bon —, zijn turn is in eewen ordonnans afzenden; ordormantie ;
nen- goeden flaat, orde. —de chevallerie,
aarewijzing, opteekenende lastbrief der
teutonique, Duitfche ridridderorde.
den
ontvanger
der
re,zering , on; van
derorde. — de la toison , orde van het
gerneene lands-middelen eenig geld to
gulden vlies. — du merite, orde van verontvangen. J'ai une — de cinq cents flodienst. L — de la noblesse , de addrins, ik hob cone ordonnantie van vijf
fland. —du clerge, de geestelijke hand. —
honderd gulden; recejt'of voorfchrift van
militaire , militasre orde,fsand. — des anges
eenen geneesheer, o. Porter 1' — chez l'apodans la hierarchic , engelfchaar,, koor. L' —
thicaire , het recept bij den apotheker
des Seraphins; het koor der Serafijnen. Uu
brengen. 11 l'a fait par — du medecin, hij
ange du premier een engel van het eerfte
heeft het naar het voorfchrift van den
kaor ;fakrament der priestrinwijding fig,
geneesheer gedaan.
Un esprit du premier — , een uitmuntend
Ordonnancer, v. a. bevel, erdontaantie tot
ver/land; t. d'arch. ordeof regel in de bouw.
betaling geven. Le comptc n'est pas — 6,
kunst , bd.:mot-de. 11 y a oinq --s d'architecer is nog geene ordonnantse tot betaling
tore, er zijn viiforden repels in de bouw.
van de*rekening gegeven ,.nog nits gedeDorique , jonique, Toscan, Do.
orde.
kreteerd.
, 7onifcne , Toskaaufcbe orde.
Ordonnateur, m. befinurder,opzigter, bevel(nouv.) Ordre du jour, orde van den dag.
ever. Qui a ate I'—de cettefete ? wie is de
B
Nen verflaat door deze fpreekwijze de
&fluid-der van eiit feest geweest? 't. de
orde
der zaken, waartnede eene randkrijgs commissaris.
gu.--Commissaire
plegende vergadering zich op dies Wag,
Oirdonn ee ,f. t. de geom. ordinate lijn , even,wetke tot onderzeeking van, en raaaevijdige of loodltin die de as eener krom.
pigging over .zaken .vastgefield is , biezig
me iijn regtIioekig fnijdt.
meet
header). Adopter — du jour , de
Ordonner ,- v. a. et n. li-hikken, inrigten,
orde van den dag aanneme,ti. Rappeler
last geven, velasten, bevelen, gebiedees,
1'— de jour, aare_le ,oreis van den dag
verordenen; voorfchrifven enz. Touter
herinneren, Pager, t k 1', —, jour surf
noes, alles is wel
les chases sont bien
tine
.motion., oft, eel's voorfiel tot de orde
ne cette fête,
Arefcbikt, ingerigt. 11 a
van den dag ovefloa n . Demander, ,1"
Id/ heeft dit feest verordend., rin,bajour our cc (Wan autre propose, de
timent, het befiek von eene gebouw *R.
orde van _den •dag ,,begeoren op tgeenken. — tine chose a q. q. ietr cra p remand
een
ander.' erfeerfielt ; en sous —, adv. op
ik
bevelen. Jo lni tie de faire ceia,,
cone ondergefehikte vii41 ,;, met oliderhob hem last gegevert, bevelen, lit ate
gefthiitheid,
op last, in naatn van ee.
deen.. Mon devoir l'ordonnet, *skin phgt
nen
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les — s, maakt znij don kop Viet itlar71,
nen anderen. 11 ne travailloit qu'er sous
maak mij niet boos. Il est endet0, par
hij werkte flechts in eene ondergedessus lee — s, hij ficekt tot over de asfchikte wifze ,* in eens anderen naam.
ren in rchulden. Avoir la puce a
Cthanciers en sous fchuldeifcher, die
l' —, ongerust zijn. j'ai des affaires psr
eene . pretenlie op eenen anderen fehuld..
dessus lee — s, ik bob de handen vol
eircher heeft, en dezelve doorzet.
werks.
t Ordrement, m. gebod, o.
Si je vous voyois en pieine, je m'y
Ordure , f. vuiligheid, onreinheid, yr.
luettrois jusqu'aux — s, wanneer ik u ire
drek m. Sa chambre est pleine d' —s,
Hood , verlegenheid tag , zoude ik het
uPteillo wagen. Chien hargneu.x a tou
tijne kamer is, vol vuiligheden, Le chien
jo ars l' — dechiree, een twistzuchtig mensth
a fait ici ses
s, de bond heeft bier zijsae
krijgt alteos op zijue ooren. Ventre afgedaan; fig' vuile, on.
fame , n'a point d' —, een hongerige bulk
betamelijke, ontuchtige woorden, vuile
heejt geene siren. II secouie lee — s de
praat; /Meer, ' 0 . 11 se plait a dire des
s, hij houdt veil van vuile woorden
tout ce qu'ou lui dit, hij foot met al wet
men zegt. Dorinir our las deux — s, vol..
to fpreken. I1 ire faur jimais dire des — s
komen geru'st tijn. II tient re lour par
dev2nt les enfants, men enoet p osit ontuchles — s, hij is in groat gevaar ; pope
tige woorden in tegenwoordigheid der
De Yin d'une -- f voortrefeliike wijn, us.
kinderen fpreken. 11 est noirci de beaucoup d' s, er warden hem vecl fehanC'est du vin de deux — s, dat is flechte
'wilts. J'ai les — s battues et rcbattues de
delijke zeeen to last gelegt; hij is vrij
cela , a heb het duizendmaal rehoord.
veil; prov. Il y a de 1' — is ses flAtes,
—, oor of vouw in een hock. Faire one
er is drek aan den knikker ; hij is niet
7 a .1.111/ livre, eene vouw in een boek maontchuldiee aan hetgeen, waarmede hij
1. befchuldigd wards; hij is niet zuiver.
ken. Ce livre est plain d' —, dit book isOrdurier, t. d'econ. vuilnisbak ; fchop,
vol ooren, vouwen; al soar near sores,
y r. — i;:re, adj. vuilbek ; onbetamelijke,
gelijkt , oe — s de' soulier, ooren vats ee..
nen fchoen, tie fchoeuriemen ; t. d'agric.
vuile taral voerende.
Oreades, f. pl. zie Orcades.
L' — ou versoir de la charrue, het firijkt Oree, f, rand. kant, uiterfle van iets, o.
bord aan den ploeg ; t. de mar. — s de
— de la mer, d'un Bois, de kant, rand,
l'anere, de ooren, de punters vali de hanp an de zee ,van eeu bosch.
ders van het anker. — de liê yres, roeiOreiliard, foort van viedermuis; e,
zeileu aan beide. kanten uitgezet, ale
Men voor den wind zeilt, zoodat de nobadj . t. de marech. breed-, langoorig. Un
c heval—, een paard met breede , large sores).
ken der roeden naar oorengelijken; drieOreille, f. oor, o. L' droite , het reg.
kantige bilzeilen. Faire — sur une aiguilter oor. Le lobe de —, de lel van bet
lette, eene kruiling op eene fjo,ring legoar. Des — s ourlees, gersomde ooren.
gen ; t. de hot. — de Judas, 7udas our,
Pendants d' — s, oorfierfels, hangers, m.
Cuitwas aan den vlierbootn) • — (Pours,
Perces/ les — a um_ enfant, een kind
beeren oor, (auricula). — de souris,
tArliZCIt our, (ceraiste). — d'ane, ezels.
gaatfes in de o gress fieken. Avoir un
oor, faleerwortel, (consoude). — d'hombourdonnement d'
eerie fulzing in de
O g ren hebben. Avoir — dare, lrardhoome, us2ns sot. , hazelworW , (cabaret).
— de lievre, hazel; oor, (perce-feuille.)
rig zijn. Parler
—, in het oor
teren, I1 n'a pas- l' — delicate pour la mu.
t. d'econ. — s d'un chaudron, de ooren van
sique, hij heeft geen fijn gehoor voor de
eenen ketel. — d'uae tasse, dune ecuelenuzijk.
le, oor aan een kopje. Calotte a — s,
Cela choque , blesse, ecorche
I' dat kwetst bet gehoor; fig. fain. on
klapmuts. Les '— (Van ballot, de cores,
prov. 'Parlez lui du cote de sa bonne —,
punten van eene bats!. — de peigne, breede buitenfie rand van den hoektand; van
fpreekt met hem ter gelegener tiff/ ;
eenen kain; s. mi. ontbindend middel vontfpreekt met hem van . dingen, die hij
gaarne hoort. Pater 1' — a 4. ch. het
de keelziekte; t. d'hist. oat. — de midas,
de Venus, midas-, venal sot-, foort vale
oor tot iets leenen, lets oplettend aan,hooren. Cela lui chatouille, Platte, charfchelp.— de cachou zie crirl de coq. — de
'mer ou ()miler, zekere zerflak , vt.
dat kittelt hem her gehoor, dat
hoort hij gaarne. Dressez vos — s, luis. Oreillii, e, adj. t. d'hist. nat. geoord, met
tert ope,erkzaam tee. Faire la sourde —,
ooren vaorzien, avordt van vis,fchen,
deen ars of men lets niet hoorde, boofehelpen, bladeren gezegd.
rende doof zijn, Oostindiesch doof zijn. Oreiller, m. oar-, hoofdkusren, o.
Cela lui entre par trne —, et sort par l'at- Oreillére, f. zie Perce-oreille.
tre, dat goat hem bet eene oor in, en Oreillette, f. oorring , m. oordoekje achter
het andere weder
II a biers baisse 1'
de ooren der kinderen, o.; t. &anat. pl.
depuis ce revers, federt slit ongeval heejt
Les-deux — s du coeur , de twee ooren
hij de sorest laten haven. Les
van het hart.
s me
cornent, de ooren tuiten nab Avoir 1'
Oreillons, orillons, m. pl. verzwering der'
d'un princes, vrijen toegang tot iets heboorklieren, oorzinking, yr.;- fpitfe hoek
ben. Les murailles op t des — s, van een
van een bolwerk ; afrnijdfel van leder
gelaim meet men niet overlaid fpreken;
tot het maken van Wm, 0.; t. de sel.
men ken in zijn fpreken niet re voor.
kwasten aan het hoofd, der paarden.
zigtig zijn ; er is dak op het huffs. Orelie, f. t. de bot. zekere plant van het ge.
Rompre les s a q. q. , iemand de ooren
"Meh l' der ezelsnselk.
vol lchreeuwen, baloorig maken. II ne Orellane, f. t. de bor, zekere ilinerikaanfact pas se faire tirer —, men meet zich
fche plant.
niet bij de ooren laten trekken, zich Oremus, m. fain. t. lat. laat ors bidden,gebed o.
niet laten dwingen. 11 se gratte lee — , Orini, m. t. de bot. (lijmige Plant, evaarhij _great verlegen. Nc in'OchaufTez pas vad de y ap anezen papier maken, yr.
Orer,,
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it t
dingen, wet gedaan. II est grossier corn.
, v. a. bidden.
me du pain d'
hij is den onbefelooft
O
t Orer,
, adv. thans, nu.
mensal.
11 faut mourir petit cachou, it
Orexie, f. t. de med. gedurige honger zon.
n'y a plus d' —, het helpt niet, gij zult
der
d e ge ,aar, m.
dezen dans niet outfpritegen , gat onoet
Orie, orphe,
zekere vice!, Pert van
er aan; m.
monde, perk, gepelde , gek artier ofelft.
paarlde
gent, vr.
Or revre, m. zilver , gondrigid.
Orfevrerie, f. gontifinederif , goudfmidswin- Orgeade, f. zie Orgegt .
-streiireavtiegt. asDoor.r
imaedze:
g el,
goudfinidsbedriff, goudfazids- Oringeoai t ,;ilinvi.erorrefldt,de geeetf
werk, o.
Orgelat,
orgeolet
ou
orgeilleux,
m.
t.
de
med.
Or:evri, adj. bewerkt ,gaud do zilver.
klein puistje Ilan de oogleden,firontje, o.
eenen
in. niesfema!...ers leusfen
Orgeran,
Poor` van cppel
e z e l , o.
o
if:
' Orgiastes, f. pl. t, d'anat.'priesteresfeot bij
Orfra i e , f. brise - os o 2s e rrago , ossacne
het
Bacchusfeest.
groote zeevisch arend, beenbreker.
geutien fieraad aan een misge- Orgies, f. t. d'anat. Ilacchu,feesten, i . r.;
Orfroi,
fig. s. ef pl. II a fait tine
hij lace ft
waad.
eene zuippartij gehad, is bij het gelag
Organe, m. zin-werktnig, organum , o.
geweest.
Ce
sont
des
-•••s
continuelles
daos
het
cog
is
het
dc
la
vue,
L'oeil est 1'
cette unison, in dit
gedut ige
zintriig van het gezigt: Les -- s des plan_
eate
dr
inkpart
i
jen.
werktnigen der planter. Le coeur,
tes,
l'estomac, les mains etc. sont des -- s, het Orgues, f. pl. t. d'arg. horizontal. naa-t
elkander gelegde buoidel Jiro ° op een dal'.
hart, de onaag , tie halation evz. Zifn or
t . orgues , f. pl. orgel , o. 11 y
jeux
bij heels Orgue,. T.
, vr. 11 a un bel
ganef; ;
dans ca t —,
a
trot s
art orgel zip%
eene garde flem ; fig. Les apOtres ecotent
tfrie lien, registers, orgelpijpen.
s du c r. Esprit, de apostelen tvaren
les
portatif, dratmorgel. Cabinet el'
s, ka'werktuigen van den hei lip en Geest. Ii
merorgel. — ha cylindre, cilinder I draai.
s4 est explique par P — du mii-;istre, hif heele
orgel.
Toucher
P
jotter
de
1'
5
des
—s,
kick door den maniades flaats-dienaars
o het orgel foelen. Les — s de cdtte
op
zij
verklaar g , de minister beefs' in‘nen
eglise, sont excellentes, het orgel in doze
newton gefproken.
kerk is voortreffelijk ; plains waar men
Organeau, zfe Arganean.
op het orgel fpeelt , 'vr. retois,
Organer, V. n. met cote Bart vat tnodulatie
dans 1' —, aux
s pour entendre le serzingen.
mon, ik was op het orgel ono de preen
Organdy , tn. katoenen, ueteldoek, o.
to
Izooren
;
t.
de
mus.
Un point d'
Organique , adj. bewerktuigti-;---tevendig , orllukje alt het hoofd gefpeeld, bij het
ganisch. Les corps ---s , do organifche
elude van den godsdienst , enz.; t. d'ar‘i
'
b e werktnigde ligchamen.
orgelgefchut, verfcheidene geweerfchoten,
* Ore,-Prisateur, m. bewerktuiger, die lets
to gelijk op een doel gerigt ; t. cue ford
regelt, inrigt.
valdeuren
fchotbaiken, flortneggen aan
bewerktuiging,
vorming
Organisation, f.
de poorten eener find; t. Whist. nat.
—
der zin-werktuig , n, inrigting , organide
mar,
fieenachtige
zelfilandigheid
vorming
du corps humain,
fade. L'
de
zee,
ult
kleine
of)
elkander
liggenvan het menfcl'elijk ligchaana t. &um,
de buisjes bellaande ; t. de mar. fpiegel'
vereeniging van orgelfpel met een klaflukken, boordhaken (du lots).
d'une armee, de anginarice; fig. v
Orgueil,
m. hoogmoed, trotschheld, hoe•
ratie, vorming von een leer.
vaardii, VP. Un — insuppOrtable , een
Organiser, v. a. bewerktuigen, vormen ,
011 verdrageliike hooginoed.
Parler avec
un corps, ecn
inrigten, organiferen.
—, op eenen hoogmoedigen Loon fprekene
ligehaarn met werktuigen voorzien.
crêvera
El'
hij
zeal
van
trots-chhaid
tine armee, een leger vorsmen, organie
berst‘n. Un noble —, ecn edele :hoar
un clavectn, een klavier met
feren.
cooed_, edele gedachten van zich zelven;
een err' vereeniging ; fig. Une tote bien
t. d'arch. wig, ligter, blok onder eenen
--see, een denkend weldenkend hoofd.
helboon;
of koevoet , em jets daarmede to
bewerituiging, vr. werkOrg.,anisme,
ligten (cremaillere).
tvigelifk zamenflel der deelen Bens lig . Orgueilleusement,adv.hoovaardigiijk,trotsche,
ch aa m s , 0 .
l ui r Opondi t
bij avtwoor
dde
lifk
Organiste, m. orgellPeler, organist, urgehem . opcenttrotfch e wijze.
list ; zekere vogel van St. Domingo.
Orgueilleux, se, adj. et s. lzoogonoedig,
getwijnde zifele, yr.
O rg ans in ,
vaardig ; trotsch, opgeblazen mensch.
argansiner, V. a. t. de manuf. — la soie, de
Une reponse —se, een hoogmoedig , trotsch
fie, dub•
zifrie tweemaal twijnen. Soie
antwoord. Sa richesse - P4 rend, —, de
bel
be get wijiode
rijkdow heeft hem trotsch gemaakt. Dien
711. t. de med. gisting, driftige,
'ine,
Orgas
abaisse les —, God vernedert de hovaar,
fchielijke beweging der levensgeestcn ,
sig. Les times
ses des montagdigcn;
venerien, hevige bedes
d bloe d s , vr .
nes , de irotfche kruinen der bergen.
,
ge erte tot bifilaap.
d'hiver5 winter Orichalque, in. (lees orilosique) t. d'ant. koO rge, f, gerst, garst.
per van Korinthe, 0.
gersten-brood. De
gerst. Du pain d'
gerste 'water. Des grains Oricou, no. 41frikaaniche gier.
pea t' d'
d'
d —,,gerste Orient, In. oosten. La , uisse est a P •-•de
S
k o rre ls . Sucre
ge
, ,tests
e1
la France, Zwitferland ligt ten costae
comm. Futaine a ,;situ d'—,
fuiker ; t.
van Frankrijk. Le vent est a
de
genopte bombazijn, zie verder Grain ; 'fig.
wind
is oast. Entre 1' --et le midi, totss,
hif
'fam. ou prov. 11 a bien fait ses
fchen het oosten en het zuiden, tusfchen
heeft zijne. fchaapjes op het droog zijwiddag; t. Waste. ppgang. Voir
morgen
ore f'cliattfies gefchoren, zilne zaken
le

f

OR!
0 It 1 t41
le soleil dins son —,de zon l;ij haven Original, e, adj. oorfpronkelifk 4 erigineels
crane etoile, de
Ecrit — est chez lui , het originele hand-.
cpgang zien. Le vrai
L' —, les
fehrift Jigs bij hem. Ce tableau est tire
Ivare opgang van eene
sur one copie — e, deze fchilderij is ge-.
pays orientaux, het oosten, de landen in
maakt naar eene oorfronkelijke kopil.•
het oosten , cc Les peoples d' de oosVoila les pieces — les, Her zijn de grandeerfclze e:olken. Voyager en orient, naar
g ukken , grondbewifzen, de originele
het oosten reizen; r. de joa. Des perles
flukken. Ces estampes sont faites d'apres
d'un bel paarle,n met ern fchoon wag.
les dessins originaux, deze platen , prin.
ter, van eenen fchoonen glans; fig. Une
beaute dans, son —, eene fehoonheid in
ten, zijn naar de ooripronkelijke teekeNaar begin, opkon:st; r. d'h ; sr. mod. L'
ninRen gemaaht, gefchilderd. Cela est
Nen —, dat is zeer origineel. Cette ex.,
francs-masons, het hoofti der vrijrnet—des
pression eat — 0 et inventee, deze uitdrnlea•
"felaars.
hing is origineel en zelve nitgeeonden.
Oriental, e , adj. oosterse"; , tegen tat oos11 a des riameres — les, hij beef's origi.e
ten gelegen. Vent —, caste wind. Pays
een, tegen het oosten gelegen land.
role , zonderlinge manieren. Langue
— lc, grcudtaal. Texte —, grondtekss.
Des peupies orientaux, oosterfche volken,
Les lades—lee, Gest-Indic; pl. s. Les cou- Ofginal, m. oorfpronkelijk flefk, fchrift,
origineel, 0. Il a des originaux des plug
tames des orientaux, de gewoonten der oos.
excellents reintres, hij heeft oorfpronketerlingen.
s' Orientalicer, v. pr. de zeden clef *osierHike flukken van de voortrefelijkge
fchilders. L' — 1,6breux, de hebreenwie
Abe 3'olken aannemen.
fc;ze grondtekst. Fame des copies d'aprés
* Nentaliste a in. keener der oosterfche talon.
1' —, afichriften van het oorfpronkelijke
naar
de
hemelflreken
wenOrienter, v. a.,
maker. Ce tableau eat on —, die fchiler
den, plaatren. — one carte, de ligging
der wereld fleelen, eene landkaart ravel alderij is origineel, nit de eerfle hand.
Il est on — ale patience; hi t' is een veer•
teekenen .behoorlifle veer zich leggen,naar
bead
van gee'uld; iron. C'est on vrai —,
Cette
maison
est
Bien
de hernolrtreken.
Drierhet is een zenderling tnensch, een halve
tee, dit huis is wel gelegen, heeft ee dre goede
gek , een regte Griek ; en —, adv. Les
ligeng, ten aanzien der hemelgreken;
t. de mar. — les voiles, de zeilen good
antes doivent rester en — chez le notaire,
near den wind zetten , redderen , kant zetde originele akten moeten hij den nota•
ris blijven. Savoir, tenir q. c, d' —, lets.
ten. S' —, v. pr. zich orienterett, oust
en west kennen, zich tegen het oosten
in den grand kennen, uit eene ochre bron,1
wenden, ors to zien waar jnen is; zich
van goeder hand, nit de eerjle hand
iveten.
verkennen; bekend erorden met de plaats
v-aar men is • fig. eene zaak oi,erleggen, Originalement, adv. op eene orginele, zon•
d e rlinge msijze. 11 s'exprime toujours —,
inzien , 'teat 'ilaarinste does is. Donne..zmoi le temps de m' Reef mil tifd tot
eii drukt zich altoo; op eene zenderlinge
wilze tate
overleggen, wat to doer; is.
Originahre, f. oorfronkelifkheid ; zone's',
Orier, m. zakdoek.
lingheid.
Orifant, m. klein ridder horete, am den
vijand wit te.dagen.
t Orig i nation, f. zie Origine.
Orifice, m. opening , vr. mend. —cie l'es- Orighe, f. oarfprong, aanvang, tn. bron „
tomae, 'de opening, mond der maelg. L'—
afFoinst, geboorte; oorzaak , vr. begin,
de-la matrice, de la vessie , de mvnd der
beginfel, o. L' — du monde, de oorfprone
der wer gild. Ces pratiques ont leur — dans!
baarmoeder, der blaas.
d'un matrrs,
mond van eene distileerfi'esch. Sceller
`le paganisme, dez:, vonden, listen hebbete
hunnen oorfprong, bunco bran in het
1' — d'un vaisseau, de opening van een vat
werzegelen.
heidendom. C'est I' -- de tons ses mal.
Oriflamme f. ends flandaard der Franrche
heurs, dat is de bron van a! zijne one.
koningen, m. wondervaandel, dat in de
-elukken. D'oit tire-t-il son — I van wear
abdij van St. Denis bewaard weed.
eeft hij zijne afkomst? van wear is.
f Oriflant,
pracht beminnen, hoogmoe1l if afkomstig? — ( l'esymologie) &um
dig, trotsch zijn.
mot, de afkomst van eels woord. Les
Origan, m. orego, foort van majoran.
nerfs ant leur — dans le cerveau, de zenuOrigetnsme, t. (Mist. mi. feet , yr. aanhang
wen nemen Karen oorfprong in de her.
van Origines.
fenen. Les — s d'une langue, de wortel.
Origeniste, aanhanger van Origines ;
woorden eener taal. L' — d'une malaaanhangers die degeneu lubden, die zij
die , de oorzaak eener z i ekte. Arrerer le
krijgen konden.
mal dans son —, het kwaad in zijn be.
Originaire, adj. oorfpronkelijk , afkomstig.
gin fluiten.
,fie snis — d'Allemagne, ik ben bfkomflig Originel, le , adj. t. de theol. Peche —, erfe,
nit Duitschland. en mot — de Grece,
zonde. Mal, vice —, aangeboren kwaad,
een oorfpronkelijk Gricksch woord. Des
gebrek.
lettres res, oorfpronkeleike, eigen R e- Origmellement, adv. oorfpronkelijk. Ces
loofwaardige brieven. La phthisie est soumots derivent — do Latin, deze woorden
vent une maladie —, de terine is dikwijls
komen oorfpronkelijk nit het Latifu.
eene aangeborerre, overgarfde ziekte; Orignal, orignac , in. elandsdier iti, Canada.
5. de prat. , Demandeur
earfie aankla- Orillard, zie Oreillard.
ger, eircher, hoofiaanklager.
orillon , tn. klein oar, oertje, o.; zit
Originairement, adv. oorfpronkelijk. Sa CaOreillon.
mille est, vient — de France, zijne
Orillonne , e, adj. t. de fort. Bastion —,
is, komt oorfpronkelijk nit Frankrijk.
bolwerk met een antler bolwerk cr veer.
Ce mot vient
du Latin, dit iveord komt Orin,
t. de mar. beeireep van een anker.
eorfprenkelW nit het Latijs.
Orinal,
zie Urinal.
f
Orin.
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Oringuer, v. a. t. de mar. het anker bij den
koeireep ligten.
Orion , m. t. d'astr. oriels, zuidelijk gefiernte, ander: de drie koningen genoemd.
Oripeau, m. klatergottd, o.
Orithie , m. t. d'hist. nat. nieuw geflacht van
fchelpdieren, o.; t. de myth. Orithia,
dochter van Erictheus, koning van zle
thene.
Orixa, f. t. de bot. ?apanrche boom, tn.
Orle, m. t. (Parch. et de bias. zoom, rand;
van den krater eels vuurfpuwenden bergs.
Orme, m. olm, olmboom. Bois 1' , ifpenhout ; prov. Attendre sous ls
te
vergeefs wachten.
Ormeau, m. jonge elm
t Orme', m. zie Ormeau.
Ormier,,
oreille de mer, f. zekere teefiak
(haliotite).
Ormille , f. zetplant of afzetfel van eenen
olmboom, o.
Ormin , m. t. de bor. fcharlifekruid, o.
Ormoie, f. olmbosch, o.
Orne , ornier,, m. t. de bo g . wilde errchenboom.
Ornemaniste, adj. Scuipteur,, Peintre
beeldhouwer, fclzilder van fieraden.
fieraad, verlierrel, o. verfieOrnement,
ring, yr. Les belles filles n'ont pas besoin
s, de fchoone meisjes hebben geene
verSerfels van nooden. La façade de cette maison est charges d' — s, de voorgevel
van dit huis is met fieraden overladen.
s de relief, verheven fieraden; t. de
bias. Les — s de Peal, de fieraelen van
ten Mild; t. de lith. pl. Les — s du
-prètre, d'un autcl, de priesterlijke kleederen, de fieraden Van het outaar. Cet..
te eglise a quantite de beaux — ts, deze
kerk beefs eene menigte fchoone verfieringen; Il est 1' 6,- de son siecle, hi]
is het (ieraad zijner eeuw, hij doet zijner eeuiv eer aan ; t. de thet. Les — a
d'un discours, de bloempfes-eener reds,.
Orneodes, in. pl. t. (Mist. nat. nieuw ge,
flacht van vier y leugelige inrekten, o.
Omer, v. a. vertieren, oprclsikken. _ tine
eglise, un appartement, eene kerk, ern
vertrek verfieren. Les beaux meubles or.
nent une chambre, het fchoone huisraad
verliert eene kamer. son esprit de
connaissances, zilnen geese met kennis
verfieren. Les figures servent beaucoup
omer un discours, de beetdere dienen zeer
om eene reds te verfieren.
t. d'écon. ornijsvijg, in de LeOrni,
vant, yr.
Ornicle, m. foort van rijke flofe , yr.
Orniêre, f. wagenrpoor, o. Ce chemin est
plein d'--s, deze weg is vol wagenrporen.
Ornis , m. ludiaansch neteldoek , met ginden en zilveren flrepen, o.
Ornithies, m. pl. zachte lentewinden, die
de trekvogels weder naar Europa voeren.
Ornithogalon, ornithogale, m. t. de bot. veldajuin, o.; zie Churls.
Ornitholites, f. pl. verfleende gedeelten van
vogels , o.
Ornithologie, f. natuurlijke gefchiedenis,
berchrijving der vogels.
Ornithologiste, ornithologue, no. kenner van
vogels, die zich op de kennis der yoga:
toelegt.
Ornithomance, ornithomancie, f. waarzeggerif uit de vlugt der vogels.
Ornithomie, f. t. d'hist. nat. nieuw ge„,7acht
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van tweevlengelige infekten, waarvan
velen den yoga's het blued aitzuigen.
Ornithope m. eene plant der penleruchten.
Ornithopoae, pied d'oiseau,
zekere afdrijvende plant, yr.
Ornithorinque,
t. d'hist. nat. zeker viervoetig dier van Atieetw-Holland.
Ornithothropie , f. kunst van de eijeren to
laten uitbrolif en.
Ornithoscopie, f. zie Ornithomancie.
Ornithrophe, ornithotrophe ou bois de nier•
les, in. t. (Mist. nat. boom van het eiland
Bourbon.
Ornithotypolite ,
t. d'hist. nat. fieen met
vogelafdrukfels.
Ornithotrophie, f. t. d'econ. zie Ornithothropie.
Orobanche, f. fineerkruid (herbe
taw*
reau) o.
Oroba.ncholde m. foort van fneerkruid, o.
Orobe, zie E9rs.
Orohice , f. t. d'hist. nit. erwtenfleen,
Orobolde, adj. t. de med. Urine
pis met
meelaektig grondfop, o,
Orogtaglie, f. befchrify ing der bergen.
Orologie f. zie C.eognosie.
Oronce,' f. orant, (zekere plant).
Oronche, oronce, f. zie Agarie.
Orpailleur,
zie Arpeilleur.
Orphante, prphanite, m. fiaat der weeskistderen.
Orphe, in. zekere visch, foort van bra(em.
Orphee, in, t. de Myth. Orpheus, beroemd
Grieksch muzijkant.
Orphelin, m. e, f. weeskind, o. La nialson
des — s, leer weeshuis.
Orphelinage, zie Orphante.
Orpheliite, f. yioletbruine anjelier, m.
Orpheon, orpheos,
t. de mus. foort van
groote Tier,
Orpheoron, in. C. de Inns. foort van luit, vr.
Orpheoteleste, orpheatelesque, uitlegger
der geheimen, een in de verborgenheden
van Orpheus ingewijde.
Orphie, t. d'hist. nat. zekere . lange zee..
yisch gelijk eene aal , op de kust van
,Normandie, m.
Orphilie re, f. t. de pech, lijn cm zoodanige
visrchen te yangen.
Orphique, adj. t. d'aiit. van Orpheus. Une
vie —, eel; regelmatig leven ; f. pl. Les
— s, f. foort van Bacchusfeesten, o.; oh.
pl. wifsgeerige geheimen, yr.
Orpiment, orpin,
gees oprement,
pigmentum o.
Orpimenter, v. a. t de peint. met oprement
vermengen, verwen. — de l'indigo, indigo met oprement vermengen, Com er
green van to maken).
Orkin,
fmeerwortel. — mineral, zits
Orpement.
Orque, f. t. d'hist. nat. zie Epaularcl, (Vieux).
hel.
Orrery,
t. d'astr. zie Plandtaire.
Orrhagogue,
zie Hydragogue.
t Orruble, aij. zie Horruble.
Orse , f. t. de mar. bakboord, op de Mid..
delland rche zee,o. 0 I inter;. to lee f! loef144;41r t s !

Orseille, f. fleenmos, o. orfeille. .- d'Au.
vergne, orfei lie van iluvergne,met aard•
offeille bereft'.
Orser,, v. n. t. de mar. tegen den wind in.
vat-en, met behulp der roeiriemen, in
den wind opflevenen.
Or sus: interj. lvelaval
Ore,
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Ort, tn. t. de coin. Peser —, met het vat,
met de baal wegen. La halle pese ^ant —
ou brut, lie baal weegt zoo en zoo veel
bruto.
Ortdgie, f. t. de bot. ortegie, plant, feert
van zevenboom , van het geflacht der angelleren.
Orteil, in. teen , toon van den voet.
Orthoceratite, f. t. d'hist. nat. orthaceratie ,
fleenachtig ligchaam met eene inwendige
affcheiding; roort yan plantdier ; ver.
fleende fchelp.
Orthocere, m. t. d'hist. nat. eenhoofdig plant, dier , foort van fcheldier.
Orthocolon,
t. de med. herfielling, wederoprigting van een lid.
t. d'ant. lengtemaat van elf
Orthodoron,
duimen, bij de Grieken.
Crthodoxe, adj. regtzinnig, regtgeloovig ;
in. pl. regtzinnigen.
Orthodoxie, f. regtzinnigheid des geloofs,
der leer.
Orthodoxographe, in. t. de lith. regtzinnig
fchrifver over de leer der Roomjche kerk.
Orthodromie, f. t. de mar. regte loopkoers
van een fchip.
Orthodomique, adj. t. de mar. regtuitloopond.
gonelle , adj. t. de geom.
Orthogonal, e,
regtheekig.
Orthogonalement, adv. met regthoeken.
loudOrthogone, adj. t. de gem. Ligue
regte lijn ep eene andere.
Orthographe, f. t. de gram. /gelling, rpeleene fpelfout.
kunst. Une faute
hij kan niet fpellen.
11 ne salt pas l'
Ortographie, f. t. d'arch. meetkundigo fchets
van een gebouw.
Orthographier, v. a. t. de gram. good, wel
fpellen. I1 ortographie bien, hi! (pelt
wel. Comment a-t-il orthographic ce mot?
hoe heeft kij dit woord gerchreven?
Orthographique, adj. t. de gram. tot de !Peiling, tot eene meetkundige fchsts behoorende.
Orthographiste t tn. fchrifver over de "Peikunst, die in het fchrijvsn wel
Orthologie, f. t. did. p. u, kunst van wel te
fpreken.
Orthontropie, orthopedie, f. t. de med. kunst,
om de ligchaamsgebreken van jonge kinderen te genezen.
Orthopale, f. t. d'ant. worstelen (lutte) o.
Orthopedie, zie Orthontropie.
Orthopnde f. t. de mid. zwart adenthaling,
aamborstigheid, bij het regtop houden
van eenen Zieken.
Orthopteres, m.; pl. t. d'hist. nat. infekten
met vleugels,' gelijk een waaijer gevouwen.
Orthorynque, M. t. d'hist. nat. kolibrietje,
met eenen regten bek, o.
Qrthose, m. t. de miner. velt1.4ath,
Orthostaie, f. vlies met regte vouwen, 0.;
adj. t. de med. Malade — zieke , die buiten het bed kan zijn.
Orthotonie, zie Orthologie.
t. de bot. foort van
Orthotrycum ,
Vies, O.
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Ortier, v. a. met brakInetels Peke's; t. de
med. Fievre ortite, Hefeil oorts.
Ortive, adj. t. d'astr. amplitude ortive, bong
van den gezigteinder van den apgang
eener , het ware caste's, de ware opgang yan een hemellicht , of detzelft
fireek benoorden of bezuiden het ware
oosten of westen.
Ortolan, m. ortolaan, kleine trekvogei,
lekker em te eten.
Ortygocopie, f. t. d'ant. kwartelgevecht.
Orvale on route-bonne, f. t. de bot. [char,.
life.
Oreert, tn. t.
nat. goudgete kolibriet•
je van St. Domingo, e.
Orvet, m. eijerleggende firing van senets
voet Zang , vr.
Orvietan,
t. do pharm. fort van theriak,
tegengift, o.
Oryct4riens, in. pl. t. d'hist. flat. geflacht vats
diered, die de aarde omwoelen.
Orycterope, in. t. d'hist, nat. foort van 'idea
reenter.
Oryctognosie , f. t. did. kennis der delffloren.
utyctographie, f. t. d'hist. nat. befchrijving
der mineralen, der delfftofen.
Orvctologie, f. verhandaing, leer der defflofen.
Oryctologique, adj. tet de kentis der deli'.
floffen behoorende. Le dictionnaire ,de
Bertrand, Bertrands woordenboek over de
de 10'0 n.
Oryctologiste,
kenner, fthrifver over
deffloffen.
Orysophage
die allsen van rips heft,
rijsteter.
Orysse, t. dot. nieuw geflacht vas
infekten met vier vlsezige vlerken vote
ongelijkt grootte.
Oryx, m. t. d'hist. nat. wilde bok.
Oryzopsis, m. t. de bot. plant, die in het
groeijen naar den rijst gelijkt.
Os, m. been, o. Les — de la tote, de bee.
nen van het hoofd. Le jointure des —,
het geivricht der becnen. — pubis,
het fchaambeen. — sacrum, fluitbten.
crural , de la jambe, 11-heenbeen ; fig. fain.
ou prov. II fie fera pas vieux hij zal
_Wet and worsen. Ses parents' l'ont mange
ou rongd jusqu'auz zifne bleedvriets•
den hebben hem tot op het Hoed uitge.
zogen, op het head uitgekleed. On lei
a donne un ronger,t men heeft hens
wet te doen gegeven, sn moeijelijkheid
gebrage. Jeter un — en la (Nettle de q. q.,
remand door gefchenken den mend flop.
pen. Les — lui sortent des cloi,gts, hif
fpeelt gaarne met dobbelflefnen. Les —
lui percent la pearl, ii n'a que Ist peatt et
les --, hij is dead mager, hij is zee
wager, dat men hens de beenderen Rate
tellen. Jamais a un bon chien it ne
vient un bon os, hij die wil werkess,
krifet er de gelegenheid niet toe.
Oscahrlon,
t. d'hist. nat. foort van tang..
werpige lepas ef mosfelfchelp, yr.
Oscane, f. t. d'hist. nat. nieuw geflacht vats
fchelpdieren, o.
Osdcahreioscbe,leet,, k.f. t. de med. geheele baizak,

Ortie, f. t. de bot. brandnetel, tn. natal;
prov. Jeter le froc aux — a, den mantel Oschiophyme, f. t. de mid. watsrgezwel is
den Aaliak, 0.
op den twin hangen; hetmonniken-leven
verlaten; zijn beroep verlaten; t. d'hist. Oschophories, f. (leer osko-) p1. t. d'am.
Grieksch feest ter ,earn van Bacchus en.
nat. zeker zee-infekt; t. de marech. fink
Minerva, waarbij Iviinrattheo gedrages
leer ef zwam, dat tusfchen vel en vleescb
werden.
words gelegd um te reinigen.
Os.
Ogg
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d'un_penduOscillation, f. /lingering. L'
le , de (lingering, de flingerflag van een
des
fibres
du corps,
m.
1-2—
lingeruurwerk,
f
de Iliq. ering der ree;els in het ligchaam.
Oscillatoire , adj. flingerend. Mouvement —,
.17 i rig erende beweging.
flingeren. Un pendule qui
Osciller,
oscille, een unrwerk, dat flingert.
Oscitation, zie Bafflement.
Oscophories, zie Oschophories.
Osculateur, adj. t. de gem. Rayon —, d'Ime
courbe , de beroerende radius eener kromme lijn.
—,
Osculation , f. t. de geom. Le point de
het aanyoeringspunt.
OsO, e , adj. vermetel , floutmoedig, gedurrd, zie Oser.
--, eerie
Oseille, f. zuring. Une soupe
zurinthep.
Oser, v. n. et a. durven, zich onderflaan,
zich verflouten; wagen. Je n'ose y aller,
ik durf er niet gaan. 11 a ose nous choquer
hij beef: zich verflout ens te beleedigen,
hij heeft ens durven beleedigen. Cela
biers ose, dat is wel gewaagd, flout. Serez-vous si ose que de le lui dire, zoudt
gij zoo vermetel, flout zijn, het hens te
zegren.
\ Oseraie, f. teenb.esch,rijsbosch , o. griend , yr.
Osereux, se, adj. gernaakt van -' vol tienen.
Osier, in. teen, tien, vr. Une botte d' —,
een bosch tienen. tier des branches avec
takken met tienen vastbinden;
de 1'
hi/ is
fig. fam. It est franc comme
-gebeel openhartig, zonder veinzerij.
t Osike , f. gewricht, o.
Osilin , m. t. d'hist. oat, kegelvormige flak, vr.
Osmarone, f. aangename voedende zelfrtandigheid, in de pezen en het bleed der
dieren; hoofdbertanddeel der bouillion.
Osmere, in. t. d'hist. nat. zekere visch.
t. de bot. zeker bloem-trosfen°smite ,
dragende plant, yr.
Osmium, an. (lees osmiome) t. de shim. nieuw
ontdekt rnetaal in de _platina, waarin
het onder de gedaante van zwart poeder
gevonden wordt, o.
Osmonde ou fougere fleusie, f. t. de bot.
bleeijend varenkruid, o.
Osmyle , m. t. d'hist. nat. nieuw geflacht van
netyleugelige infekten.
Osphronemes, m. pl. foort van visfehen met
hors tvinnen.
Ossature, 1. bet geiseel der beenderen ; t.
d'arch. de deeles, welke con gebouw vereenigen.
Ossec, t. de mar. hsosgat ire eene floep
ef boot ,o.; in een fchip de plaats, ivaar
- de pomp float , vr.
Osselet , Tn. beentje, o. Les — to de Po•
reille, de beentles van het oar; t. de marech. beenachtig gezwel aan het gewricht
boven de kniefehilf vats ern paard, foort
van 'overbeen, o.; pl, t. de jur. pijnbeene
tjes, four: van paternosters, handboeifen , kneveTh,euten; t. de jeu. Pkkeltjes.
jouer aux ts, met bikkcltjes, keotjes,IPelen.
Ossements, m. pl. gebeente , doodsbeenderen,
©. On recueillit ses man verzarnelde
zijn gebeente. Un charnier plein d'
een knokelhuis vol doodsbeenderen. _
Osseux , se, adj. beenachtig.
osiaane
Ossianiq.ne, adj. Style, psensie
gedachte.
iche
t. d'hist. nat. ritCh van het geQssifage,
Xachtder lipyisfihen.
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Ossification, f. beenwording, beenvorming.
Ossifier, s'
v. a, in been veranderen
tot been vieeken, been doer; worden.
Ossifique, adj. beenmakend.
Ossifrage, zie Ossifage.
Ossifrague,
t. d'hist. nat. beenbreker
groote zeearend, zie Orfraie.
Ossillon , m. beentje van eene,, vogel.
Ossivore , adj. t. de med. beenrretend. Une
tumour —, een beenvretend gezwel.
Ossometre, zie Dynamometre.
Ossu , e, adj. fork gebeend, grof van go.
beente.
t Oct, m, legerrnagt, yr.
Ostade , f. nude , grove flee.
Ostage,
regt, 0. vetponding op de huie
zen , yr.
Osrager, m. die eels huis in eene heerlijke
held bewoont.
°stagier,, v. a. tot gifzelaar, onderpand
geven.
Ostagre, m. t. de chin beentang, vr.fplintertrekker.
Ostensib'e adj. vertoonbaar, dat vertoond
kan warden.
Ostensiblement, adv. naar het fchijnt, zigt.
baarlijk.
Ostensif, ive, adj. inn. dat aantoont
terlijk vertoond everdt.
Ottensoir, - re, m. hostrinfelioteltje, o.
menstrans, yr.
fneever,, pechhans.
Ostentateur,
p.
Ostentation , f. fnoeverij, ijdele praal;
gepech, o. opfiiijding. A quoi bon ton.,
te cette —'1 waartoe dient alle doze fneeVerij? Faire — de ses richesses, met zije
ne rijkdommen pogchen.
Ostention , f. t. de lids. zie Exposition.
Ostdocles, ostkocole, f. t. d'hist. nat. flees
y our eene beenbreuk, tn.
OstkSocope, m. t. de med. pijn in het gee
beente, yr.
Osteoderme, t. d'hist. nat. geflacht vankraakheenige visfchen, zonder buikvinnen.
Osteo genie ou osteogenesie , f. t. de mod, beend
wording , - vorming.
Osteogenique , adj. t. de med. beenvormend.
Osteogonie, f. t. de med. leer, verhandee
ling der beenderen.
Osteographie, f. t. de sued. befchrijving
der beenderen.
Osteolithes , m. pl. verfleende beenderen.
Osteologie, f. beenkunde, kennis der been,
deren.
Osteomalaxie, f.. t. de med. zie
Osteosperme , tn. t. de bot. bloem-trosrendragende plant.
Osteosarcome ou - cose, m. t, de med been*
derenziekte, waarbij dezelve als vleesch
worden.
Ostdosteatome, m. t. de med. verandering
der beenderen in eene vestige zelfflan..
digheid, yr.
Osteotomie, f. t. d'anat. verhandeling over
de otetleding der beenderen.
,Ostorhingue f m. t. d'hist. nat. zekere visch
met beenachtig, kakebeenen.
()mace, e, adj. t. d'hist. nat. met horde
fehelpen bedekt. Les huitres, les monies
soot do gears —, de oesters, de mosfeiss
zijn van het geflacht der fchelpdieren.
Ostracion on poisson coffre,
t. d'hist. nat.
viseh. welks ligchaain met eene beenach..
tige hard bedekt is.
Ostracisrne , m., t. d'aut. ballingfchap vast
tien jaren, to .4thene, Yr.
Os-
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Ostracite, f. t. d'hist. nat. verfleende oester.
fchelp.
Ostracoderme , adj. t. d'hist. nat. met fchubben bedekt.
Ostrelin,
oosterling, die in de oostzee,
of in de hanzelleden woont.
Ostréopectinite, f. t. d'hist. nat. foort van
m o s fe lfl een , ni.
Ostrogot, ostrogoth,
t. de geogr. ouster.
(cite Both; fain. onbefchttafd mensch.
Osyris ou rouvet, m. t. de hot. zekere plant
van de 221Ie klasfe der gewaffen.
Otacoustique, adj. gehodrwekkend. Instrument —, eon werktuig dat het gehoor to
hulp komt , verbetert.
Otage, m. gfzelaar. Donner des — s de part
et &entre , van beide kanten gifzelaarsgeven. Demeurer, etre en —, als gifzelaar blifven, zijn.
Otager, m. vreemde, die als gifzelaar wegens fchulden in hechtenis zit.
Otalgie ou otile, f. t. de mad. oorpifn.
Otalgique, adj. t. de med. Medicament
middel voor de vorpijn.
Otarde, zie Outarde.
Oce, adv. uitgenomen, nitge77onderd, behalve. Tout lui sied bien„ Ote la coiffure ,
altos zit Naar wel, behalve het kapfel.
t Otel, adv. zie Autant.
Otelle, f. t. de bias. ifzeren elude etner
tans , o.
Otenchyte,
t. de mid. oorfpuitfe, o.
Co rer, v. a. weznemen; ajnemen, wegdoen,
ontnemen enz. Otez cela d'aupres du feu,
neemt dat van het vuur veg. On n'a pas
encore Ote la nappe, men heeft het tafelJaken nog niet afgenomen. Otez-vows dema place, ga van mijne plaats. — son
chapeau, zifnen hoed afeemen. les taches (Pun habit, de vlakken nit een kleed
doen. Ote toi de devant mes yeux, ga
azif nit de oogen. Cela m's ate la douleur comma avec la main, dat heeft
de pijn plijk als met do hand benomen.
Otez-moi d'inquietude , help inif nit de on.
rust,verlegenheid. On ne pent tai- cela de la
tete , men kan het hem niet nit het haufd
praten. ses bas, ses tonliers, zifne
koufen, tifne fclzoenea uittrekken. Cette maison }ni Ote la vue, dit huis beneemt
hem het uitzigt. Le quinquina ore la
fievre, de kina verdrifft de kooris. —
rhonneur a q, q., demand- zijne eer antnemen. Otez -en quatre et it restera cinq,
seem, trek er vier af, en er zullen
vijf overblijven.
t-Otevent,
zie Auvent. ,
Othonne, f. zeker boompfe, din altifd
groen is , O. foort van St. Jakobskruid.
Otieux, se, adj. zie Oisif.
Otis, m. t. d'hist. nat. knorhaan.
Otite, otique, zie otalgie, otalgique.'
Otographie,
t. d'anat. befchriiving van
het one-.
Otologie, f. t. de med. verhandeling over
het our.
Otoplatos,
t. de med. nitzweeting van
vochtigheden achter de odren.
Otopuose , f. ‘t. de med. verzwering in de oo..
rest; etterloop uit de ooren.
Otorrhee ou otorragie, f. t. de med. water-,
otter-, bloedachtige vloeijing nit de ooren.
Ototomie, f. t. d'anat. oorontleding.
Ottoman , e, adj. turhsch. s. L'empire —
het Turkfche rijk.
Ottomane,Efoett van kanali,kasfenzotel,vs.
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Otraple i f. (less °couple) e, de taut. drie.
vierde maat.
Ou, conj. of. Lui moi, hif of ik. Mort
vif, deed of levendig. La grammaile,
— Part de Bien parlor, de roraakkuts,t ,
of de kunst out
to fp, oken.
Oil, adv. waar , waarhencn, in Welke plaats,
waar naar toe , ee7,. Ott est-il? waar is
Je ne sale, 00 it demeure, ik west
niet, waar hif woont. Le pays, oh nous
vivons, het land, waarin wig 'even.
Ce sont des anires oh (aax quelles) je
prends intalet, dit zijn zaken, waarin
ik belang flet, deci nLem. — en suis-je?
hoe ben ik daaraan ? hoe is het met
mif ?
en sommes - nous demeures?
waar zijn
fiaan gebleven?
cela
tend-il? evaarep doelt dit? D'
venezvous? van waar kurnt gif? D'
vieut
que eons faiths cola? hoe kotat het, dat
gij dit doet? D' je conclus, waaruit
ik befluit. Voila par — je suis entre, zie,
waardoor ile ben binnen gekomen. Je ne
sais par — commencer, ik west niet 'want
ik zal beginnen.
Onache, f. ecn Verlaten
p , o.
Ouacapoii,
t. d'hist. cat. boom in Guiana.
Ouaiche, m. t. de mar. flreek van een
Tirer un vaisscau en —, (prendre Lin vais.
seau a la remorque) sea fchip oft het fleep.
touly hebben , nemen. Trainer tin pavilion
ennemi en —, eene vijandelifke vlag ach*
ter het Map latest fiepen.
t Ouailte, f. fthaap , o.; fig. kudde Um)
de vos s, eon van uwe kudde. Les —a
connoissent la voix de leur pasteur, de fcha.
pen kennel; de flem van hunnen herder;
boom van Guiana, ns.
Ouaisi interj. fain. ei
Ouanderon,
foort van baviaan.
Ouangou, me brif van maniok op de din..
tillifche ellanden.
Ouangue, zie Sesame.
Ouantou, t. d'hist. nat. zekere vogel met
eenen langen rooden vederbosch op het
hoofd.
Ouapa,
kleine wieken-boons op Guiana.
Ouarine, f. t.
nat. foort van aap.
Ou-arnouly-,
t. de van. teener korfder
wilden.
Ouate, f. zeer fifn en zacht katoen, a.; pi.
watten.
Ouater, v. a. met watten vullen, voeren.
Ouatergan, tn. kui; met madder,
vr.,
Ouateux, se, adj,, 4vatachtig.
Oubier, m. t. de fauc. een van de tien lioofdei
foorten der greets valken.
Oubli ,
vergetelkeid , y r. vergeetbeek
Leurs noms soot tombes dans hunne
-ftamen zijn in de vergetelheid geraakt,.
Mettre en —, in het vergeetboek fchrif, y en; -t. de myth. Le fieuve de 1'
Lathe), de rivier der vergetelheid.
Oublial, m. t. de cout. zeker regt van eons*
leenheer tot het ontvangen van genie
gebak, o.
f Oubliance, zie Oubli.
Oublie, f. oblie, yr. ifzerkeek, in.; ouwet, m.; t. d'hist. nat. zekere flak.
Oublier, V. a. et n. vergeten. J'ai oubli&
son nom, ik heb zijnen naam vergeten.
J'ai oublie de venir, ik heb vergeten os*
— ses amis , ses parents, zifnt
to
vrienden, ouders vergeten, nsinachten,
verzuinsen bun den fchuldigen pligt to
betoonen. Ce mot a ate (IOU*, di; woora
is
Ggg2
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is vitgelaten geworden. Vous oubliez qui
cher, ik hob hem hooren prediken. 11
N OUS etas, vous vous oubliez, gij vergeet
seroit possible, quo vous en ouissiez par, %tie gij gij vergeet sr zelven ;
ler,, het zoude wel mogelijk zijn, dee
gij gemaakt buiten u zelven, gij kent u
gij er van had hooren fpreken. J'ai oui
zelven niet meer. S' -, v. r. zich
dire a mon pêre, ik hob van mijnen vavergeten , zich te buiten gnat).
der hooren zeggen; aanhooren; t. cle prat.
Les gees de fortune s'oublient bientOr, de
— les deux parties, beide piartijen aanlieden van fortuin, ' vergeten welhaast ,
!wren. Les temoins sont outs, de getuiwie zij geweest zijn. 11 s'est oublie en
gen zijn gehoord. Oa le rapport de lui,
parlant a son maitre, hij heeft zich te
na aanhoorin g van het berigt van hem.
buiten gegaan, de achting vergeten, Ouistiti, m. /doing tneerkat van Braziteen hij met zijnen meester fprak. Se
, yr.
t. de bet. groote boom van
seroit-il oublia au point de dire, zoude hij Oulemary,
zich zoo ver te buiten gegaan hebben van
Guiana.
te zeggen; prov. Bien fou qui s'oublie, Ouliniere, f. olmboom, plantfeen van olmdie is een regte . gek , die zich zelven
hoomen, en.
vergeet, die hi! eene goede gelegenheid Oupelotte, f. t. de med. genezing verwekkende 4vortel nit Sarata, tn.
niet aan zijn eigen voordeel denkt. N'rien pour dormir, zeer veer zijn nut zor- t Oupurer, v. a. zie ()parer.,
gen. 11 n'oublie pas ses mains, hij grijpt Ouragan,
orkaan, fiormwind.
hemelbefchrijving (uranonaar het goed van anderen.
Otiranographid,
Oublierie, f. kunst ern oblien' te bakken.
graphie).
t Oubliettes, f. pl. eeuwige gevangenis. Ouraque,
t. d'anat. band der blaat,
11 fut mis en les -, aux -, hij werd veer
blaasflreng.
zijn ganfche leven vastgezet ; afgrond Ouras,
zie Eventouse.
met eene valdeur,, moordkuil. On l'a Ourdir, v. a. t. de toad. fcheren, de draden
tot het weeffel in orde leggen; de gafait passer par les -s , men heeft hem keirnelijk van kant gemaakt, gedood.
rens, waarvan men de fireng vim eenig
Oublieur,
obllebakker en verkooper.
touw zal to zamen bij el.
kander vergaderen, en uitfpannen. -de
Cublieux, se, adj. vergeetachtig. Vous rtes
chaine,
bien
gij zijt zeer vergeetachtig.
la toile, lijnwaad fcheren.
Oudrir, v. n. rimpelen, rimpelig worden
de ketting fcheren. une natte, - on
(wordt van den bast der knoppen gezegd).
pannier, eene mat, cone mends vlechten;
Ouest, m. westen, o. avond. Ce pa y s est a
t. de mac. - tin mur, eenen muur met
grove kalk bewerpen; fig. - une trabi40 Hones de l'est k 1' dit land ligt 4o
millet; van het eosten naar het wecten.
son, one conspiration, een verraad, eene
zamenzwering fmeden ,flichten, bouwen;
Le vent d' -, de westewind. Son chateau
est 4 1'
ou au couchant de la vile, zijn
ontwerpen.
kasteel lig: ten westen van de !tad ; t. de Ourdissage, ,m, het eerge werken om te
mar.
nord -, west • noord . west. fcheren; bijeenbrenging, verzameling
sud
quart sod -, west ten zuiden.
van garens, yr.
west-zuid.west.
Ourdissoir, m. weversboom, fcheerraam, o.
Ouette, f. t. d'hist. nat. zekere vogel van Ourdissnre , f. fchering; t. de van. L'
Brazilie, roode zijdenliaart , en.
d'un panier, het leggen van den bodem
Oaf! interj. 8 wee! ach! -! vous me faieener mantle.
tes mal, d wee! gij doet mil zeer.
Ourdon, m. t. de bot. valfche fenebladeren, a.;
Cui, adv. ja. L'a E .-it fait ? je crois qu' -,
t. de charbonnier, eon verkocht, geregte.
heeft hij het gedaan? ik geloof van ja.
lijk aangejlagen fluktwoud.
t. de p6ch. knoop in acne meat
11 ne m a repondu ni ni non, hij heeft Ourdre,
mif noch ja, noch neon geantwoord. .-,
van een net.
veux
que
tout
le
monde
le
sache
,
ja,
je
Ouretique, (urique) adj. Acide-, het fcher•
ik wil, dat het een ieder were. .- cerpezure van de pis.
teS, certaitiement, fa zeker ; s. m.
Ourler, v. a, zoomen. - des mouchoirs,zak..
Le - et le non, het ja en'neen. On ne
doeken zoomen.
vous demande qu'un - on non, men vraagt Ourlet, m. zoom. Faites des - a large*
van u flechte ja of neon. da, ja
a ce tablier, maak breede zoomen aan
we!, gaarne.
di: voorfchoot ; t. de vitr. wang ears het
lood, dear cent glazer: ruit in fleet; t.
Oil', parr. zie Ouir.
OuTcou, m. brandewijn der Caraiben.
d'arch. de omgebogen rand der dakgoten;
m. hooren zeggen, o. Ce n'est
de omgelegde rand van eenen ketel of
je n'en-sais rien quo par -, het is
ander vat.
flechts een gezegde, ik weer er niets van, Ouronologie, f. t. de med. verhandeling
dan van hooren zeggen.
over de pis.
- bonne, een Ouronoscope, (uromante) m. piskijker,
Cule, f.gehoor, o. Avoir
dure, Ouronoscopie , f. kinnis der ziekte, door
good gehoor hebben. Avoir
hardhoorig zijn; pl. vischooren of kieuhet bekijken van de pis.
toutes ver- Ourou ou coucou, t. d'hist. nat. vogel
wen. Le poisson frais a les
meilles, de verfche visfchen hebben gevan Zrazilii, met eene kam, gelifkends
d'un oiseas ,
heel roode kieuwen. Les
paar die van eenen bean, rood gekuifde
de fort?* van eenen vogel; t. de inns. Les
koekkoek.
d'un violon , de gaten van eene viool, o. Ourque, zie ip
aulard.
Otille, f. t. de cuis. zie
Ours, m. beer. L' marine ou blanc de
rotiis
hier
en
beau
serOar, v. a. hooren.
mer, zeebeer, de Witte beer. IVleneur
mon, ik hoorde gisteren eene fchoone
d' -, beerenleider. Vein comme un —4
preek. J'ouis dire la nième nouvelle, ile
ruig ale een beer ; fig., fam. on prov. Un
l'ai oud pre.
mal lecke, *en otigelikts beer, sets
hosed. derslfde
eso-
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ongefchikt mensch. levê een eLo zit's;
fcberpe wapenees. Persieuter,
iemand tot c 'het
achter pooten flaande beer. I1 a monte cur
poursuivre q. q ^
1' —, hij vreest voor niets. 11 est fait
uiterfle, hevigfle vervolgen. Boire a —
comme un men'eur d' hij is flecht geoverdadig zuipen.
kleed. I1 pe faut pas vendre la peau de Outre, f. lederen zak, on. of flesch. On
1' — avant qu'il soft pris, men moat di
transporte les vine en Espagne avec des —s,
in Spanje worden de ivijnen in lederen
huid niet verkoopen, voor dat de beer
gevategen is ; men moet niet lets verkoozakken vervoerd; t. cl'ecrit. sainte. on ne
met pass du vin nouveau dans de vieilles 8,
pen, voor dat men het heel).
Ourse, f. beerin ; t. d'astr. La grande, la
men doet geenen nieuwen wiin in oudi
lederen zak ken.
petite — ou le grand , le petit chariot, de
groote, kleine beer; de groote, kleine Outre, prep. et adv. behalve, Leven; over,
wagen; t. poet. het noorden; t. de mar. pl.
aan de andere zijde • verder. 11 lui cepispotten van de bezaansroe.
de la maison , et -- cola
' it lui paie encore
Oursin, 111. (herisson de mer) zeeigel.
trois mille quatre cents florins, al jIaat
Oursine, f. t. d'hist. nat. nachtkapel , bee.
hem het _huis af, en behalie dit betaalt
renvogel.
hij heft nog drie duizend vier honderd
°ursine, e, adj. t. &hist. nat. hari g„ fiekelig.
gulden. — mesure , boven mate. cette
Ourson , m. kleine, jonge beer; t. de com.
somme il a encore rect./ tonic cent xinquan..
mof van eene jonge beerenhuid.
te florins, boven deze fon heeft hij nog
Ourvari, zie Hourvari.
drie honderd vifftig gulden ontvangen.
Ourville, f. toile d'
foort van filn lin— (au dela de la) Meuse, aan de andere zijde der Maas. Les pays d' flier, de
nen tot veering, liunen van ,j1Tormandie,
landen , aan gene ofder andere zifde der
t Quselage, tn. zoon,
zee. 11 n'alla plus —, hij ging niet yer.
Oat, zie AoAt.
der. La nuit rempécha de passer —, de
Outarde, 1. trapgans.
nacht belettede hem verder te gaan. DOutardeau, m. kleine, love, trapgans,
en
door en door. 11 le peria d'
yr.
hij flak hem door en door; en — (au,tre cola de plus) daar en boven, wat meer
Outibot, m. t. d'êpingl. werktuig der 051demakers, on de koppen aan de fpelden
is. On lui paie taut; et en — on lui donne
trois florins par semaine, men betaalt hem
te flaan,o.;lange naald van 12 duim,yr.
zooveel , en daarenboven geeft men 4.0
Outil, m. werktuig, gereedfchap der kunstenaars, weri-,akkerlieden enz., o. Les
drie gulden 's weeks.
de
jardinage,
de
labourrage
,
Outre,
e, adj. et ipart. overdreven, to ver,
het
tuin-,
s
akkergereedfchap. Un —de menuisier,
tot het uiterfle gebragt;verbitterd ,veri•
toornd , zie Outrer.
een fchrijnwerkers gereedfchap, — t*t,
werktuig in het bout, (als eene fchaaf, Outreenidance, f. verwaandheid, vertneta.
hold.
enz.). — a manche, .werktuig met eenen
flee', (ale een beitel, enz.). crochu Outrecuidant, e, outrecuido, adj. verwaand,
vermetel.
des 1tucateurs, gebogene beitel der fluka..
doors. — s en fer, fluids gereedji-happen. Outrement, adv. overmatiglijk , geweldig.
lijk. 11 Pa battu hij beef: hem ge■
— $ d'ouvriers en bois , gereedfchappen
weldiglifk geflagen.
der timmerlieden; prov. Un mechant ne
sauroit trouver de bons — s, een flecht Outremer ou bleu d' —, tn. t. de com.
marina, lazuur blaauw, o.; t. Whist. nat.
werkman kan geen goed gereedfchap vinlazuur blaauwe vink.
den.
Outre-mesure, adv. boven mate. Fatiguet ,i1r$
Outiller, v. a. van gereedfchap voorzien.
cheval een paard boven mate yer.
est bieu outille, hij is goed met gereedmoeijen.
fchap voorzien. Outille taut bicn que mal,
middelmatig, half good met gereedfchap Outre-moitie, adv. boron de helft.
Outre.passe, m. overtreding der grensfehei..v.00rzien.
ding bif het houth4kken, yr.
bittern beleediging,vr.finaad,,
Outrage ,
q. q., iemand prof Outre-passer, v. a. overtreden , fchenden,
hoon. Faire un
te buiten gaan , overfchrijden. les
beleedigen, honen , fmaden.
bornes fixees pour une cot:pe, de bepaalde
Cutrageant, e, adj. neer beleedignnd, fmagrenspalen tot de afhouwing'_van een
delijk , honend. Ce sont des paroles — tes,
bosch overfehrijden. — les ordres que
'dot zijn honends woorden, fthi..spwoor.
l'on a recus, zijne bev.elen overtredent
den.
Menden.
C utrager, v. a. zeer beleedigen, fmaden ,
honen. q. q. de paroles, iemand met Outrer, v. a. te ver drijven, trekken, over.
woorden fmaden, fchimpen. 11 a etë ondrifven, te veel- vergen beleedigen,
trne en son houneur, hij is in zijne eer
vertoornen elm, 11 outre sec ouvriers, hij
gefmaad, men heels. zijner ter fmaaddrijft zijne merklieden te fterk aan.,
hij vergt to yog i van hen. Vous on.
held aangedaan.
tree cette hyperbole, gij treks deze
Outrageusement, adv. op eene fmadelifke,
fpreuk te ver. Ii a outré ce cheval, hij
zeer beleedigende wtfze. lie Pont traite
beef: dit paard overreden, den bek
—, ;if hebben hem op eene fmadel:ijke
afgereden. Vous autrez tout, gij over*
ifze behandeld.
Oittrageux, se, adj. rmade lijk honend zeer
drifft alles. S a morale est outree, zijne
beleedi'end. Des gestes ses, henende
zedeleer is te overdreven,tefireng. Vous
l'avez titre, it s'qn vengera, gij helot hem
gerttarden.
zeer beleedigd , hij Mal er zich ever
Outrance, a —, adv. tot het siterfle, op
wreken.
/even en dood, met alle vinnigheid, gefirengheid. Un combat , a toute -, Ouvave,
t. d'hist. nat. orsadkleurig riot
van Madagascar, e,
een gevecht op leven en deed. Armes a
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Ouvert, e, part. et adj. open. Cheval
een paard, welks achterfle heenen to ver
van elkander ,flaan; zie verder Ouvrir.
Oavertement, adv. openlsjk , openbaarlijk;
vrij sat, zonder bewinspeling. 11 s'est
declare — pour lui, hif heeft tick open.:
lijk voor hens verklaard. I1 lui a parle —, hij heeft met hem openhartig ge.
.rproken.
t Ouvertoire,
zie Oustroir.
Ouverture, f. opening, yr., gat, 0.1 fig.
begin, e. enz, 11 v a une petite a la
rnuraille , er is eene Rhine opening inden
entsur. Cette porte n'a prs assez d' —, de—
ze deur heeft geene opening genoeg.
d une lettre, het openen, openbreken eens
Joriefi. L'
d'une malie, het openen
van een varies. L'
d'un testament, het
wiles; van een testament. A l' du
livre , bij het openen, mtt het opengaan
van het book. Arriver pros d'une ville
1' — de la porte, bif eene flad aankomen,
bij het openen, ontfluiten Yarn de poort.
L' d'une plume, het openfnijden van
erne . pen. A
— du parlement, bij de
opening van het parlement; t.. de bot.
— des feuilles, ontfluiten, opengaa4
— de la noire, het beder bladercn.
gin der kermis. — de la campagne,
het begin, de opening van eenen veldlegs% L''-- de la scene, het begin van
eels tooneel. je ne vois aucune — pour
parvenir a mon but, ik zie geene opening,
geenen weg, geen uitzigt ens tot mijn
eognserk re geraken. je lui en dirai un
si je trouve quelque ik zal met
hem een woord,e daarover fpreken, wanneer ik eenige gelegenheid vinde. je
vous suis bien oblige de vos bonnes
ik
ben u voor ueve geode onderrigtingen,
verpligt. coeur, openhartigheid.
•-• de l'esprit gemakkelijkheid em iets to
begrifpen, verliand, licht, o. vatba'arm'a parte avec tine grande—,
heia
ij heeft zees openhartig met mij gefprod'esprit, hij heeft
ken. II n'a aucune
goon verfiand. 11 a beaucoup d' pour
hij
heeft
veel aanleg,
s1es mathematiques,
vatbaarheid voor de rnectkundt.
(ouvrier) iverkdeg.
uvrable , adj. jour
a. arbeid, M. Les
s,
O uvrage, m. work,
'4e la.nature,' de everken der p at our, Un
accompli, ten voltoaid werk. C'est un
d'art, dat is een kunstwerk. Travailaan een work arbeiden. Laisler I unser un impacrait, eel; work o,neoltoofd
laten. La crdation a etc 1' — de six fours,
de fehepping is het work van zes dagen
geweest. 11 y a de 1' — pour plus de six
setnaines, 'er is work veer nicer dais zes
wsken. Un d'esprit, een geestig work,
gefchrift. Un — de l'esprit, een work vast
s,ernurt, eene uityinding eener kunst o
wetenfchap. Ce que les hommes inventent
dans lea arts et les spiences, est tin — de
l'esprit; et les compositions des gene de
Iettres sont des — s d'esprit, hetgeen de
menjWien kunsten en ltetenfc7iappen uitvinden, is een geestig werk of
gefthrif.- ; en de werken, zamengellingen
d..r grieerden zijn werken van vernuft ,
D--_)nner tin — au public, eon work uitge.
ikon ; t. (Parch. Les — s d'architecture, de
werken der bnuiekunde; t. de fort. Les
$ de rottificatiorr, de vettingwerktn, Un
a eorne, eon hosenwerk ; t. de forF. Les

noirs, de grove werken van eenen
Avid; d'bydraul. — a seaux, yea me;
emmers, fcheprad.
Ouvrage, e, adj. doorwroeht, oitgewerkt,
La garde de cette epee est fort — de , -het
gevest van dozen degen is' zeer doorwrocht, ultgewerkt. Ouvrager une etafe , eene flaffe met bloemen, met borduurwerk uitwerken.
Ouvrant, e, adj. itordt flechts in deze twee
fpreekwijzen gebezigd. A jour bif
het aanbreken van den dag. A porte on.
vrante, bij het opengaan van. de poort.
Ouvreaux, in. pl. t. de vet. de zijde-openen..
gen in eels' glasblazers oven, yr.
t Ouvrer, v. n. arbeiden, werken.
les dimauches, de kerk verse defend d'
biedt om op de zondagen le werken ; v. a.
la monnaie, muntflaan. Du cuivre oue
vre , gewer*t koper. Du tinge zie
Damasse.
Ouvreur, in. se, f, openfluiter, deurwaarder, openfinitfier der loges in denfchouw.
burg ; t. de pap. tie eerie werkmam
bij depapierkuip, dievde vormen indoopt,
Ouvrier, • ere, f. workman, arbeider,
arheidfier, handwerkfier. Un habile —,
fon gefthikt workman. One ,— ere en
sole, eene zifdeiverkfler. 11 y a dix s
qui travaillent a cc baciment, er werken
Lien werklieden aan dit gebouw. — s
d*inquiêtude, workers der ongeregtigheid;
fig. J'ignore de qui sont ces vers, macs its
sont d'un bon —, ik svect niet van wien
deze verzen zijn, maar zij zijn van to.,
nen goeden dichter.
(cuvrable) werkOuvrier, iere; adj. jour
dag. iere, fluitnagel, groote
ijzeren boat, waarmede het achteritel
eener knots aan het voorfie work gehecht
ivordt; fig. fam. Cette entreprise ne pent
alter sans lui, it en est la cheville iere,
dit ondernemen kan zonder hem geene
plaats hebfren, hij is er de hoofd-per.
foon, de voornaamfie bewerker van.
Ouvrir, v. a. openen, open doen, open Hari.
une parte, one fenétre, eerie deur,
ten.
een venfier openen, open doen. un chemin , eenen weg openen. — une lettre,
Uwe', des huitres, eenen brief aptness,
open broken, een bock opengaan, nesters
open doen, — par force, met geweld open
breken. Les ports sont ouverts aux etrangets, de havens Haan voor de vreemde•
lingen open. Ala maison est ouverte a.
vous, mien hula flaat voor u open. Le
pays est ouvert, het land ligt open. Une
ville ouverte, eene opene, niet verfierkte
flad. l'acces it q. ch., den vegang,den
weg tot jets openen. ,Reeevole q. q. a
bras-ouverts, iemand met opene armen
ontvangen. Vous n'ouvrez pas assez les
jambes en dansant, gif open: de beenen,
zet de beenen onder het danfen niet ver
genoeg nit elkander. 11 u'ose — la bonelse, hif durft den -mend niet openen,
niet fkreken. Dormir les yeux ouverts,
met opene oogen flapen. — son coeur
q. q., zijn hart voor iemand ontfluiten.
les yeux a q. q. sur q. ch , iemand Ai*
oogen Pn gene zaak openen. Parler a coeur
ouvert, openhartigltjk , rontiberstiglijk
fpreken. C'est un garcon (invert, het is
een openhartige jongen. Ii a le visage
ouvert, la physionomie ouverte, hij heels
elfin glen gelaat, gene openhartige ph ltatse-
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notnie. Lisez un peu'-alivre tees erns
wet het opflaan van het bock ; voor de
'twist weg. Tenir table ouverte , opene tafel houden. Guerre ouverte, openbare
oorlog. C'est nn compte ouvert, dat
eons openflaande rekening. La succession est ouverte a vous, de erfenis is voor
u open , gij hint dezelve ontvangen; beginnen, openen, optnfnijelen. — la campagne, den veldeogt beginnen, une
carriere, eene fleengroeve openen. — la
tranchee, de loopgrave beginnen te
openen. un corps moil, un cadavre, un
ances, een lijk, eon gezwel openen.
—la terre avec la charrue, de aarde met
den ploeg openfnifdeti, de aarde beploegen. — la dispute , den 'twist beginnen.
— le jeu, het fpel beginner; ; fig. —
grit, het ver/land openen.
un avis,
nen rand, een gevoelen het eerst vooreiragen, voorffellen; t. rle manuf. — la
lame, de wet op eene horde' klo:ppen, orn
er alle vuiligheid of te
t de gout.
une peau , des gams, eene huid, handfchvenen op °ellen flank rekken; t. de
verr. une bosse, eenen glasklomp openen, openblazen, om denzehen het verlangde fatfoen te geven; t. de mar.
Tangle de relevements de deux objets ,
ou de deux marques de reconnaissance ,twee
voorweepen of verkenningsteeketzs welke men in eene en dezelfde fireek hieft
gepeild, nit elkander zeilen. Ouvrir deux
objets d'une ou de deux voiles, twee veer'werpen can of twee oindboomslengten nit
elkander houden. Les feux etoient ouverts
d'une voile, de vuren flonden eene windboomslengste nit elkander; v. n. open
gaan , geopend warden , opengemaakt warden. Cette porte n'ouvre jamais, deze poor:
gaat nooit open, wordt nooit geopend.,
La maison ouvre sur deux rues, het hues
gaat in twee firaten open „.heeft in twee
Itraten uitgangen. La scaibpagne ouvrira
de bonne heure, de veldtogt..zal vroeg geopend ecorden. S' v. r. - zich openen,
een gaan, zich ontfluiten, geopend
'warden. L'artnee s'ouvrir uni passage, het
leger opende zich eenen doortogt. La
porte s'ouvre, de deur gaat open. Cette
boite ne veut pas s'
deze dotes evil niet
open gaan. Les tombeattx s'ourrirent, de
graven openden zich.
La terre s'ouvrit
pour Pengloutir, de aarde .opentle zich
ern hers to verainden. Les fleurs s'oua
vrent, de bloemen openen zich. S'
q., zich aan remand ontdekken opeerbaren. I1 ne s'en est jamais ouvert a moi,
hif heeft zieh aan mij nooit geopenbaard,
zieh nooit , daarover bij mij uitgelaten.
je m'en ouvrirai a vow , ik zal mij aan u
bpenharen, u mijn gevoelen zeggen. Le
vaisseau s'ouvrit, het fchip ffoeg aan finkken. S' chemin au trame, zich eenen
wog tot den :roan openen, hanen•
Ouvroir, m. werkplaats , vr. Le maitre est
4' —, de tneester is in tie werkplaats.
L'
d'nn convent, de werkplaats, zaal
in een klooster.
Ovaire ,
t. &anat. eijerflok. L'oeuf rem.,
feline darts l' het in den eljerflok opgeflotene ei ; het zaad in de rozeboornen;
ook het gedeel4 der planten , waar het
zaad gevorrnd wordt.
Oval, in. zekere visch, toort WIN ftekelbaars,
thalaire, adj. eirend. Un corps —, con ei-'
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rond ligchaam. Figure —, eironde fgout- ; ook s. eironde figuftr; f.
ovaal , o. werktuig em zijde te twiinen,o.
Ovale, adj. ovaal, eirond.
Ovariste`,
(oviste) die denkt, dat de
mensch uit een ei kornt.
Ovation , f. t.
roan. kleine zegepraal
hij de Rorneinen.
Ove, -m. t. d'arch. eivormig lieraad, .vere
fierfel gelijk een ei , in amen dop sngefloten, o.
Ove, e, adj. t. de bot. eivormig. Des feni.I.
les — es, eivormige bloemen.
Ovelle , f. zie Able:
t Ovent, adv. het vorige jaar.
Oveolite, m. verfleende eivormige fchelp,
eijelfieen.
Over,*v. a. zie Entendre, OuIr.
Overlande i f. klein Nederlandsch vaartnig,t.
Ovicule, 1. t. d'arch. klein ei, o.
Oviduc, m. eijetlanaal, o.
Oviede, m. t. de bot. plant van het geflacht
der zeewilgen, kruisboomen.
Ovifere,-adj. t. de bot. eidragend.
Oviforme, adj. Substance —, zelffiandigheid
gelijk. eiwit.
Oven,
t. de mar. boeireep.
Ovipaie, adj. et s. t. d'hist. nat., eiferleggend. Les poissons s, de eiferleggende
visfchen. Les • oiseaux , les serpents sort
de vogels, de flungen zijn eijerleg.gcnde dieren. Les animaux s, de etjerieggende dieren.
Oviste, m. die gelooft, dat de viervoetige
dieren ook eljeren hebben.
Ovoide, adj. t. de but. eivormig:
Ovoir, m. t. de sculp. beitel voor eivormige figuren.
Ovule,
t. tie bot. beginfel van het zaad, o.
* Oxalate, f. t, de chim. zuringzout, 0.
Oxalide, oxalis, oxis , m. t. de bot. plant,
foort van hermanskruid, of van ooije.
va:ersbekken.
* Oxalique, adj. t. de chim. Acide , zu.
ringzout, o.
Oxalme, to. t. de med. zout, 0.; azijn.
Oxiacanthe, zie Aubepine.
Oxicoie, de med. zwakheid der ooren,
waardQ or men geenen teen zondrr pijn
kan verdragen.
Oxidabilite, f. t. de chim. gemakkelijkkeid,
waartnede de metalen vetzuurd warden.
Oxidable,,adj. t. de chim. dat verzuurd kan
word en.
Oxidation , f. t. de chim. verzuren der me•
talen, o.
Oxide, in. 1* de claim. half zuur van metater; o.
Oxider, v. a. s'
v. x. verzuren. Des
corps.oxides, erzuurde ligehamen.
Oxidercique, adj. t. de med. M edicament —,
oegverjlerkend middel.
Oxidule,
t. de med. half, weinig verzuurd.
Oxigenation , f. t, de chim. verzftring.
Okigene , m. t. de chim. zuutfloi; y r.grondbeginfel der zuivere Inch: , o.
Oxigener, v. a. t. de chim. met zuurfiof oPvullen , bezwangeren, doortrekken. Acide
muriatique oxigene , overzuurd koolzoutzuur.
Oxipêtre, f. zuurachtige , tvelige aarde
in het grondgebied
Oxiphonie, f. fcherpe, fuijdende fchate•
rende fiem.
Oxybele, m. pl. t.
nat. gettache der
Ggg4
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infekten met viervliezige vlerken, van
engelijke grootte, 0.
Cxycedre, m. foort van kleinen eederboorn,
met ptintige blederen.
Oxycrat,
mengfel van water en azilin,
gorgel, ater, 0.; ook wel met fuiker
daarbij. se gargariser avec de 1'
zicli
met water en- azijn gorgelen.
Oxycrater, v. a. azijn met water vermen.
gen; met azijn oplosfen.
Cxycroceum, oxycroce, tn. t. de Med. plait.
ter van fairraan, azijn enz., yr.
exygala, m. t. de med. zure, tnelk, yr.
Oxygêne, zie Oxigêne.
Oxygone, oxigOne, adj. t. de geom. fcherp.
hoekig. Lin triangle — ou acutangle , een
fcherphoekige driehoek.
Oxyleles, in. p1. geflacht van ivfekten, 0.
C;cymaron, m. t. de rhet. cone, met gemaaktheld gedane vraag , yr.
Cxymel, m. mengfel van henig met azijn, o.
zuurflofmeter.
Czymetre,
t.dckmOd.falpeterpleister , yr.
Oxynitron,
exynonêse, f. t. de me d. hevige ziekte.
Oxyopie, t. de med. fcherp gezigt, o.
OXyphentque, ahj. t. de med. Ronson —,
zuurachtige drank.
Oxvphlermasie, f. c. de med. hevige ontfieking.
Czypetre, zie 40xipetre.
faxypores, N. it d'hist. nat. infekton, die

0XY
non we! op hot duivels brood, agaria,
Oxyregmie , 1. t. de med. zurigheid, opris.
ping in de maag, y r. maagzuut4 , o.
t. d'hist. nat. zekere vises
Oxyrinque,
van het roggengeflacht, fpitsmuil, netts.
Oxyrrhodin, tn. t. de med. fmeerfel, a. zalf
van olie en rozenazijn, yr.
Oxysaccharum, m. (lees - sakarome), t. de
med. fears vas firoop van azijn en Ad.
ker, yr.
Oxytartre, tn. t. de med. bladerig wijnfleens
zout , 0.
Oyant, e, adj. et s. t. de prat. afnetneoid,
de zulke, aan Wien men veer het geregt
rekeningdoet, aflegt; opmaker, opmaaktier van rekeningen. Le compte se rend
aux depens des — s, de rekening words
op kosten der afnemenden, afhoorenden
afgelegd, gefleld. J' fournit des de.
bats contre le compte, degenen , veer wake men voor het geregt rekening aflege, kan tegenwerpingon tegen de reke.
sing waken.
Oye, zie Ole.
Oye, zie Onle
t Oyer, tn. gaarkok; ganzen koopman.
t Oyez, imptratif. fillluister.
Qzéne, f. t. de med. flinkend neusgezwel ,.0,
Oxophyjle, adj. t. de beg. Feuille
flo.
Rend
o.

rt
viiftiende letter van het alphabet,
Ce root commence, par Lin dit
woord begins met cone p. Ph se prononce f, ph worth- ale f uitgefproken.
Paca ou aquatique, mt. t. Whist. nat.
paka, een viervoetig dier in Brazilii,
gelijkende near een jpecnvarken.
Pacage, m. wetland, o. vetweide, yr.
Pacager, v. n. ,veiden, vetweisten.
Pacal, m. t. de bot. zekere bim in ilmerika, welks asch goed voor den dauw•
worm en het fpringvuur is,.
Pacalies ou pacales, f. p1. t. Whist. anc. vredefeesten re Rome, o.
Paeane, pacanier, m. t. de bot. notenboens
van Louiziana.
Pacant , m. boerekinkel
Facapac ou pompadoura,
t. d'hist. Hat
vogel met purperreede vederen.
Part, t. lat. In — ,m.gevangenis , yr. hol year
de monniken, a. Metre un moine in —,
eenen monnik in eene eeuwigs gevangenis , in het klooster opfluiten.
Pacfic, m. oude henaming veer de enderzeiten van ten fchip yr. ; zie Paquefic.
eeretitel
Turkije
Pacaa, bacha ,
Tur'ksch fiedehouder, bas/a.
Pacheablephares, m. t. de med. verharding
der oogleden, vr.
rachentique, adj. t. de med. verdikkend,
(inmssant).
Pachirier, m. t. de bot. maluwo plant, yr.
Ataqtk
P,

Pachyderme, m. order der zoogdieren not
cone dikke huid, die meer dan twee hoe,
von hebben. L'elephant, le cochon son;
des —. a, de * Want, het varken zifn
zoogdieren.
Pacificateur,
bevrediger, vredemaker.
.Pacification, f. bevrediging, v.redernaking,
fulling van beroerte , van gerchillen.
Pacifier, v. a. bevredigen , fli ll en ,
gen, vergelij-ken gefchil bijleggen. Les
troubles soot pacifies par son frtre, de onlusten
zijn door zljnen brooder geffild, bijgelegd; t. de mar, La mar se pacifia, de
zee word fill.
Pacifique, adj. vieedzaans, vredelievend.s
Avoir une humour eene vreedzame in.
horst hebben. Un prince —, een vreste.
lievend vorst, Diener une vie —, eon
gerust levee leiden. La mer —, de fline
zee, Lettres —4, waren brieven, die;
do biesfcheppen eertigs aan do priesters
gayest, die verfiligt waren eenige reizen
to doers ; t. de jur. Un possesseur een
geruste bezitter van iets ; s. t. d'dcrit.
painte. Bien heureux soot les — a, geltsk•
kig zips ale vreedzaMen.
Pacifiquement, adv. op eene vreedzame, Sredelievende wijze. Vivre —, yressizaam,
in rust ea vrede,leven.
Pack-fong, tn. wi t koper (gen Sineerch wears!).
Paco, m. tip de miner. metalen zelffiandi held, van een geelachtig rood in de vie
vermijnen van Chili.
Paco:, na. zie Alpagne.
Pa.

PA C
P A G
Pacoseroca, f, t, de bot. plant van Brazi- Page, f. bladzijde. Un volume de cinq cent
lie, tot ver'ven dienflig.
quarante s, een boekdeel van vijf hon.
racotilla, f. t. (le mar. zeemanspakje , o. zederd en y eettig bladzijden. J'eti dent
kers hoeveelheid koopwaren , die de zeequatre s, ik heb vier bladzijden gevarenden veer hunne eigene ,rekening
fchreven; t. de bot. de twee oppervlak.
mogen mede nemen.
ten vain een dun bled , die der incest e
Pacourier, in. boom van Guiana.
planten. Les — s• du muguet sent longues
Pacourine, f. t. de bot. zekere plant met
et minces, de oppervlakten van de bla.
twee heltsfleeltjes.
deren der belie van dalen zijn lang es
pacquer, v. a. visch in eaten doen.
dun.
Facquet, m. mengfel van rut, meel en pis, Page, m. edelknaap , lijfjonker, page. I/
om het ijzer , en flaal door (entering le
a et6 — du roi, Itij is page van den Ito*
harden, p.
p ing . geweest. 11 est gouverneur des — s,
Pacquire, tn. (lees pakire) t. d'hist. nat. zehij ss opzigter over de edelknapen. —
de chambre, kamerjonker; fig. Etre hors
ker viervoetig Bier op Taboo, gelijde —, zijn eigen heer zijn. Mean q.
kende naar een varken.
Pacta conventa, pi. verdrag tusfchen de
q. hors de -- , iemand zijne kinderjehoenen uitdoen, hens meerderjarig waken;
Poolfche natie, en den nieuw gekozen
koning, o.
zijn eigen heer laten zijn; prov. Etre
Pacte, m. t. de jur. verdrag, o. onderhana
eirronte comme un de cour, zeer onbe.
doling , yr. Faire un — entre les personfchaatnd zijn; t. d'hist. nat. — de la reines d'une mdme famille, *en verdrag mane, zeer fchoone Surinaawche vlinder,
ken'tusfchen perfenen van eene en demachaon; t. de mar, — mousse, fcheepszelfde fares/te.
jongen.
racteur, in. die een verdrag enz. Pat.,
Pagel, m.
d'hist. nat. roode zeebrafem.
.t Paction, f. t. de jur. overeenkamst, vr. Pagesie, m. t. de jur. folidair of verpligverdrag , 9. Faire une — avec q. q, , met
tend cijnsregt , 0. grondpacht, yr.
iemand een verdrag aangaan.
Pagi, zie Pama.
Pactiser, v. n. t. de jure een verdrag ma- Pagiavelle, f. zeksr ,getal koopwaren , die
ken, overeenkomen.
in de Oost op Bens verkocht worden, gePadda,
Chinefche vogel, riptvreter.
lijk bij one het dozijn.
Padelin,
t. de ver. groote Pseltkroes veer Pagination, f. volgreeks der bladzijden, pa.
glas.
ginering.
Padere, m. t. d'hist. nat. gevlakte Jiang, vr. Pagna, ra. t. de bot. Oost-Indifclre boom,
Padou, tn. t. de corn. floretband sit Padie eene foort van nob geeft.
dua, o.
Pagne,
foort van !chart der volkeren,
Padouan ou padouen , in. gemeente welds, yr.;
die naakt gaan.
zie.Pacage , Paturage.
Pagnon, m. zeer flit) zwart lakes: of dock
radouane, oude nagemaakte medallic
van Sedan, o.
Padouantage,
weiregt, o.
Pagnones, f. pl. (lees pagnyones) t. de elec.
Padri,
bourn van Malabar.
fpil van bet wiel in eenen molen.
J'man, in. (lees pean) loflied, gezang, ter Pagnote, in. fain. lafaard, lafbek,
acre der goden en helden, o. Chanter des
aard. Moat —, hoogte, van waar meet
— s a la gloire de Minerve, lofliederen
alles veilig ziert lean, vat
een gegingen ter eene van Minerva. On alevecht omgaat.'
bra les grandes actions de Lysandre par un Pagnoterise , f, lafhartigheid,bloohartigheid.
—, men vierde de groote daden van Ly- Pagode, f. afgodstempel, afgod in denzelvan , tn.; zekere indiaanfthe goudete
fonder door een lofgezang.
Ptedarthrocace,
t. de char. beeneter. Cet
munt van verfchi llende waarde ; t. de corn.
enfant est wort du
dit kind is man
fchuddebolletje, o. Une — de porcelaine,
een beeneter geflorven.
een porceleinen fchuddebolletje ; foort
Pinderif, t: t. de bot. zeer flinkende plant.
van mouw aan een y rouWen huiskleed.
fteddrote, f. t. de bot. zekere plant, foort Pagodine, f. Chinefche Jpekjieen, tn.
Pagre,
van fpeerkruid.
t. d'hist. nat. foort van zeebra.
rxdonome,
t. d'hist. anc, apetsbaar on101, gelijkende naar den pagel.
derwijzer der jeugd te Sparta.
Pagul , pagurus, m, t. d'hist. nat. zeekreeft, yr.
Pxdothysie, f. t. d'hist. anc. kindereffer, o. kagure, pagurus, m, zie Bernard-Pkiermite.
Les Moabites croyoient apaiser lens dieux Paguriens,
p1. t. d'hist. nat. geflacht der
par une —, de Moabieten geloofden huesichelpdseren, dat de pagures bevat , o.
ne door een kindereffer te yerzee- Paien, - no, adj. heidensch. Les pretres
nen, te bevredigen.
s, de heidenfche priesters. Tout le
pays est —, het geheele land is heidensch.
Pagai , M. on pagine, pagalle, f. t. de mar.
foort , van roeiriens ./er Cardiben , tn.;
s. m. f. heiden, heidi,,. Les anciens —.s,
groote Jpadel om den fuller to roeren,m,
de oude heidenen. La conversion des
Pagainiere, m. zekers boom van Guiana.
s, de bekeering der heidenen.
I
Paganales on paganalies, f. p1. t. d'hist. anc. Paillard, 0, adj. et s. hotrachtig, onkuisch,
boerenfeest der nude heidenen, o.
ontuchtig; s. hoerenjager, hoereerder,
Paganello, us. t, d'hist. eat. leers van zee.
mu hoer, yr.
grondeling,
Paillardement, adj. op eene hoerachtigewijze.
paganisme, m. t. d'hist. anc. heidendotn, o. t Paillarder, v. n. hoereren.
Pagayarque, Pagarque,
eene dorpsoyef. hoererij, ontucht.
righeid.
Paillasse, f. fire ozak, ns. Une — de toile, 641i
linnets flroozak. Coucher sur'_une
Pagayer, v. n. met de pagai resijen; t.de
bot. boom van Guiana, waarteit die
eenen firoozak flapen ; s d'arch. haarar.
roeiriemsn gemaakt warden,
muur ; tn. hansworst bij koordedan.
Pagan'*-, reoaeer.
fers , m.
G iff s
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Paillasson , m. foort van firoozak mat voer Paillon , t. -de joa. Pelle , yr. t. —
een verifier op broeibdkken.
de soudure, fiukje feudeerfel, in de kase
Paille, f. firoo, 0. Mettre de 1 —
van eenen ring, o.; t. de pap. handvol
paillasse, firoo in eenen
firoo op,iden grond van de tobbe.
doen.
tine botte de —, een bos ftroo. Les sol- Paillonner, J. a. yertinnen ,imet tin fouderen,
dats NC=
—, de foldaten igaan om ?ain, in. brood, o. blanc, noir, bis, ten,firoo ult. d'avoine, haverfiroo; t. de
dre , rassis,. de froment, de seigle, de me.
nage ou de cuisson, ou bourgeois, wit,
mar. — d'arrimage, flaghout of driekanzwart, bruin, versch of nieuwbakken ,
tig branclhout on; de vaten in het ruim
to fiuwen. — de bittes, betinghout.
oudbakken, tarwe, rogge, huisbakken-degarnitu,
brood.
pAteux, brood, dat niet door.
draaijer,, welken men in
bakken is. — mallet a la reine, fifn withet tuig, of bij het inbinden van blokchaland , grof brood. — de
tebrood.
ken gebruikt. — en cul, papegaalfiok van
munition, kommies- of .foldatenbrood.
eenen druil ; peilfiaart, zekere zeevoel
chapele, garaspt brood. — azyme ou sans
tusrchen de keerkringen, m.; pl. t. de forg. levain , ongezuurd brood. — coma, hoede fer, fchilfers in metaa1; t. de jou.
kig , puntig brood. — de rive, korst,
vlekken in eaelegelleenten; t. de metal.
blikjes broad, breed dat in blikjes gegebrekkie plaats, vlak in metaien; t. de
bakken is. — benit, gewijd brood, hos.
sal. Courir a la —, het zieden van het
quotidien, dagelijksch brood,
tie, irr.
zout door eene fnelle opfloking verhaasdoux
— de proposition, toonbrooden.
ten; fig. on prov. Home de —, een
love, niet wet gerezen brood. — de doeflaw vent, ,een man zonder waarde. .Celent, tranenbrood. a chanter on a dire
la enlévo, emporte la —, dat is
la 'nesse ; a catheter, misbrood; ouwel, on. —
voortrefelijk in zijne foort, that draagt
d'epicdS „peperkoek,m. Un— d'epicier, peden prijs weg. Il a bien anis de la — dans
perkoekliakker; fig. voedfel, ender bond, o. ;
ses souliers, hij heeft zijne fchaapjes
fig. fans, ou. prov. 11 sait mieux que son — man,
gefch-oren, zijn voordeel wel in acht geger, hij heeft wat geleerd. 11 a du —
women. 11 est dans la — jusqu'au venue,
cuit,,.hij kan. wel :even. Il a mange de
hij leeft, heeft elle: , in overvloed
mon — pendant trois ans, hij is drie ja.
leeft als een vischje in het water. Its
ren in . mijnendienst geweest. Il ne vain
sont la comme rate en —, zit When alqu'il mange, hij is het brood
pas
lc
les naar wensch. Il commence avec arniet waardig, dat hij eet. Vendre sa
deur , mais e'en un feu de —. 2 Alf beunison pour un morcean- de- • , zijn knit
gin: met ijver, maar eindigt wethaast.
half to geef verkoopen.• -hi trempe son —
jeterla — au vent, niet weten wat men
de larmes hij eet zijn brood met erade
vriendfelaap
Rotnpre
la
—,
doer; .zal.
mere- -IL a mange -son blanc le premier',
broken. Tirer a la courte met firoohij heeft zijn Witte brood het eerst ge.
hatmen het lot trekken ; bij het lot, on;
geten, hij beef) cerst gemak, en daarna
het grootfte ftrootje trekken. Si cela se fait,
gebrek, ongernak geleden. Vous promet.
croix de —, zoo dat gebeurt , zal er wat
tez plus de beurre que de gij belooft
sneer gebeuren. Faire fouler la — a q. q.,
meet dan gij kunt houden. 11 mange du
demand in ten donker hok fluiten. Tout
—
du roi , hij -zit gevangen. Cell est long
y va la — et le bled, cities gaat Bier op ;
comme un jour sans'—, dat duurt al to
raij brengt alles door.
tang, dat verveelt even lang, als een
faille en-cu, zie Fete-en-cul.
dag, op welken men niet to sten heeft.
e, adj. t. de bias. veelkleurig, bent,
C'est dtt— Bien long, op het voordeel,
geareept.
dat dit aanbrengt, Inott men lang wachPailler, us; hoerenwelf, yr. firoozolder ; fig.
ten. On fait . passer, perdre le goat du
11 est sur son —, hij is op zip; eigen—, men heeft hem em het Leven gebragt.
dom. Un homme est bien fort star son —2
C'est du — bent, dat is eene welverdienop zijnen eigenen grona is mon fierk gede kastijding. Faire la guerre au —,
noeg ; adj. Un chapon een magere kahongerige maag fillies; met veel brood
poen.
to eten; hongerig zijn. Emprunter un
Paillet, adj. du vie, donker roode Meeker,
—stir
la fournee, ergens ease proof neaten,
klein
fiukje
m.
t.
de
serr.
bleekert; s.
alvorens men er volkomen meester van
ijzer of final tutrchen de flotplaat en
star la fournee, zif
is. Elle a prix un
den grendeli dienende voor eene veer, o.;
voor het huwelijk bezwangerd. 11 n'a
a. de mar. snot in het tuig of op het touw.
fie,0
hij
ni
'Ate,
noch to bijten noels
gefpekte
mat.
larde,
to breken. Liberte et — cuit, vrijheid en
f. fchilfertje,- lovertje, geudl'aiLlette
de kost, getukkig de gene , die zijn elblaadje, 0. Un eventail plein de s, een
gen Neer as. Donner a ma enfant une fri.
waaijer met pailletten i lovertjes; goucassee de — sec, ann eel; kind niets dan
den of zilverer; korrels-in het zand van
droog brood geven. A mal en fourner on
fommige rivieren; t. de bot. het glinsfait des — s cornus, kwalijk begonnen,
terende aan fommige blotmen, dat er af.
kwalijk geflaagd. 11 ne Taut pas- donner
gaat, wanneer men dezelve met den yinaux chiens le — des enfans, het brood der
ger beroert. — de fer, hamerflag , in.
kinderen meet men niet.voer de honden
Pailleur, m. -se, f. firooverkooper, -koopfier.
werpen ; men moet de heilige zakest
Pailleux, se, adj. t. metal. rplinterig. Du fer
dea
ongodsdienstigen nice mode deelen.
een
Une
lame
—
se,
fplinterig ijzer.
Gagner son — a la suetar de son front, in
fplinterige degen, kling.
het zweet zijns aanfchijns zifn brood
bergpfaats voor
firoszoider,,
Paillier,
winners. Avoir du —.assure pour •o reste
het fires , yr.
de ses jours, voor al zijn /even den ,kost
kedune galore
Paillo, m. t. de mar.
hebb'en. C'est du — Unit que d'eoeroquer
fehttitkamer eerier galei , yr.
avare hij verdient zegen, die eene.o
Paillole, m. foort van vischnst, o.
gat-
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glerigaa7d bij den near kri/gt. le lui
pairs, ache, twaalf enz , zijn dubbei
ai This le — a la main, ik heb hen; aan
eleelbare getallen.
brood, aan zijn beflaan gehodpen. Il est Pairesse, f. vrouw, gemalin van eenen pair.
pairfclzap, o. waardagheid van
contraint de servir pour son —, hij is ge- Pairie,
eenen pair. Apple, nomme a une —, tot
neodzaakt voor zijn onderhaud, brood,
pairfehap benoemd warden..
to dienen; titer le de la main de q. q.,
iemand zijn beflaan entnemen. De tout Pairle, lit. t. de bl. gaffelkruts , o. figurer als
eene Y. Il porte de sable au d'argent,
s'avise a qui pain fact, armoede zoekt list.
hij" wart een zilveren gaglIkruis in eels
Cela donne du —, dat is eene kostwinzwart void.
ning. Manger son — dans son sac, als een
fchtok , die niemand lets guns, alleen Pais, zie Pays.
aisible, adj. vreedzaam, fill, rustig. Vest
eten , gierig zijn. .11 a mange de plus
d'un , hij heeft weer dan eene plants
un homme —, qui vent vivre en repos, hij
is een vreedzaam man, die in rust lt,i/
in de wereld gezien. Il est bon comme
levels.
Un enfant —, een fill kind. Ce
le—, hi/ is een man al: een kind , de besprince est dans ses etats, doze vorse is
te man der wereld. Crate de pate vaut bien
do — 5 bij gebrek van brood, eet men
rustig in zijne fi:aten. , .Le mouton est on
korstjet van pastijen. Manger son —
animal het Jchaap is een fiil beast.
— possesseur d'une terre, ongefioorde bela fumie du rot, een antler een goed le.
zitter van een goed ; t. poet. Lieux,
yen Zion hebben, zonder dat men erzelf
bois, forks — ,
eerig genot van heeft; gaarne lets Ivilrustige plaatftn,
bosfchen, i'ouden.
jen dat men niet kan krifgen;
t. de raf. — de sucre, fuikerbrood. Sucre Paisiblement ,- adv. gerustelijk. Il dormoit
hif _Pep gerustelijk.. 1i vit — dans le
en —, broodfuiket ; t. de say. — de sasera de sa fa/utile, hif leeft ge rusteliek in
yon, fleenzeep, vierkattt gefneden fink
den fekoot zijner
zeep .,yr.; t. de arr. —de ;ire, waskosk ,tn.—
tie vieux oing, Romp veal vet ; t. de bot. Paissant, e, adj. t. de bl. weidend ,,grazend.
,Paisse solitaire ou passe,
Arbrc do —, a —, broodboom in Indie,
d'hig. nat. foorr
van lijster, die des nachtseeek zing; ,,vr.
blanc (rose de Gueldre pelote de neige),
zie Echalas.
fneeuwbal,m. —de cgueou ou alleluia, zu- Paitseau,
re klaver. —d'oiseau, muurpeper,vr. —de Paisseler, zie Echalasser.
f. wijnftok-makertj.
St. Jean, y rucht van den Si. yansbroodboom (du caroubier). — de porceau (cy- Paisselure, f. dunne henne,p tot b;ndfiroo der
wijnflokkee dienende, m.
dime), varkinsbrood (eene plant); t. de
fond. — d'afibage (plaque), zilverdat aan Paissou, rn. messing der beesten in hot..
den fineltkroes bliet izangen; t. de chas.
Men, als eikels, beukeikels enz., vre;
C. de gam. fthaap, rekifzer, evaareve
-» de lie, klomp gedroegde wijnmoer.
het-leder gerekt ward:, a.
Fair, m. pair, eertitel (graaf, hertog)
van eenen die zitting in het parlement Paissonner, v. a. t. de.gant. de hoiden
rekken, uitipannen op een reklizer.
of hoogerhuis van Engeland heeft; oak
eertijds in dat van Frankrijk, nit twaalf Paissure, zie Paisselure.
laden beflaande, en thans de eerfte ka. Paltre, v. a. et n. alweiden, welds's, gra.
zen. Les bestiaux qui paisseut, de bqessuer of die der pairs.
Pair, adj. m, gelijk, even; pl.. gelijken.
ten welke weiden, die grazen. Fai.
re — ses cbevaux dans le pre de son voi.
Nombre —, even getal. Les nombres s
sin, zijne paarden op de welds vats
peuvent sc divisee egalement, de evens ge.
tallen kunnen gelijk verdeeld warden.
zijnen buurman grazen , weiden laten.;
— les poxneaux, les brebis,- de varkens,
Deux , quatre six, huit, sont des nombres
— 9, twee, vier, zes , acht , zijn evens
de fcitapen hoeden;
'de fauc.
seau, den vogel, valk to azen, is vretete
,Retallen. Jotions — ou non — (ou imgeven. Un taucon qui a pu, een valk die
pair), laat ens even of oneven (onefen)
fpelen. I1 est — et compagnon avec lui,
geaast, gevreten heeft ; fig. fam. Envoyer
q. q. iemand met verachting wegzen.
Jiff' leeft met hem als zijns gelifketz. C'e“
,den , vous avez vq -comme:il l'a envoys
un homme sans —, het is een man zonder evederga. Le change est au—, de wis.
gij hebt gezien,hoe 'hij hem met veraels.
felkours float gelijk, pari ; partuur,
ring afgewezen, weggezonden heeft. Se —,
v. r. ziel; voeden. Les corbeaux se paisega, mannetje of .wijfje van fommige
voge'ls. La tourterelle a perdu son —, de
sent de charognes, de raven voeden ziok
?wet krengen; fig. Se — de chimeres, zich
tortelduif beep' haar, zijn, partuur of
ega verloren. De, du — adv. gelijk, in
met herfenichimmets ophouden , vernzaken.
gelijken rang , waardigizeid. 11 va de — Paix , f. vrede, m. ru t, flute, yr. —g6.
nerale , algemeene vrede. ferme et fla.,
avec les plus grands seigneurs, hij is met
ble, vatic en duurzame vrede. En. temps
de voornaatelle heeren gelijk in rang,
de —, in vredes tijd. Retablir la — dans
hif werdt met de grootfle heeren gelijk
gefthat. 11 s'est rnis s'est tire hors de,
en atat, deco vrede in eenen Haut herftel..
du--, hi/ heeft,i'clz haven zijns
len. Traits de vredes verdrag. La — de
ken vcrheven. Vtvre avec q. q., traiter q.
Westplialie, do Westphaalfi. he vrede. La
q. de — a compagnon , met iemand ,als met
--- de Munster Pau 043 . , de vrede to Muss.
zijn: gelijken omgaan.
flea' is: het friar 5648. — fonnee, plitree,
Paire, f. paar, a. Uue
de- pigeons, een
fchifn geveinsde vrede. Depois qu'il est
paar desiven. Une de bas, een two'
entre dans notre famine it en a bauni la —,
koufen; oak nee — de ciseaux, de moo.,,
federt dat hi/ in onze famine is geko.
chettes etc. eene fchaar, een fnuiter, enz.
men, heeft hif den vrede, de rust daare
Pairement, adv. t. d'arith. ' Nombre — pair,
sit gebannen. La — n'y est plus, er is
dubbel deelbaar, even door 4 deelbaar ge.
geene rust meer. On vit chez
dans une
mai. Holt, douze etc. seat des comb, es
grands
men leeft kii hem in groat:
rust ,
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es
rust , flare; t. d'ecrit. salute. L'ange de
— (Jesus-Christ), de engel des vredes.
Dieu veuille nous downer sa —, God geve
ens' zijnen vrede, zijne guns: , genade.
Jesus-Christ donna sa —a ses disciples en
les quittant, 7ezus Christi's gaf bij
ofi cheid zijnen jongeren den vrede,
tie genade , gunst. La — de Paine, de
vrede, de fiille gerustheid der ziel; fig.
ont fait la , zij hebben zich wader
hij is wader in
,erzoend. 11 a fait sa
gunst. Laisser q.q. en —, iemand in rust
ten. Vous etes ici en —,gij zijt hier in rust,
engefioord,onbezorgd; pop. Dieu lui Passe —,
God late zijne ziel rusten;God fchenke hem
de eeuwige rust; prov. 11 faut laisser les morts
en —, men meet de dooden laten rusten,
van hen geen kwaad fpreken. 1 ne donne
ni trove, hij plaagt altoos, verentrust gefiadig. er pea, weinig en met
rust ; beter een klein verrnogen mistrust,
elan overvloed met onruo; t. de bouch.
fehouderbe en van een fchaap , kalf, o. ; t. de
lit. Donner la — (paténe) a baiser, het dekfel van den miskelk to zeenen geyen; —,
interj. — la I flit dear; Eh, — done:
weest tech fill.
Pajotage, m. t. de nude. emkeering der fchepplanken van tuner' watermolen in het
water, vr.
Pakel, m. zekere fchelp,
Pal, m, pl. pals on paux, lijnregte paal,
aan eene punt fpits, fpitspaal Alf deTurken ; t. de blas. Des gueules au — d'ar•
gent, een witte paal in een rood veld.
Patache, f. fear: van langen en breeden degen, m.
Palade, f. t. de mar. riemflag in Iset water a•
heal of flag met den roeiriem door het
water, als men raeit, m.
Fals:din, In. ridder der middeleeuwen, dolende ridder, paladin of ridder, die Karel den grooten in den oorlog volgden.
Le — Roland, de ridder Roland; een jonge hoer die voor dapper en gelant
esangezien worden.
nat. gefiacht van
t.
raltimou,
fchelpdieren met eenen langen flaart, o.
t. de miner. zekere fieg nachPalalopêtre,
- tige zelfflandigheid, yr.
m..
paleis,
prachtig heels, o. —
Palais,
royal, konitiklijk paleis, h&j. Sa maison est un zijn huis is ten paleis ; t.
da jur. geregtshof, parletrontshof. La
glande salle du — de justice a Paris, de
groote zaal van het geregtshof to Parijs.
jours de —, regtdagen. C'est demain -jour
de —, merger; is_ het regtdag. Gene de
regters; t. d'anat. verhemelte van den
mend. Se killer le zich het verhe.
melte verbranden; t. de hot. het binnenfie van de bloom der dul y* kervel. — de
lie g e (laitron) gauze dittel.
pealaca, m. t. d'hist. nat. Philippiinfche of
Bengaalfche groenfisecht.
Palalêre, f. gefchenk aan het operheofd
der negers, 0,
Palamente, 1. t. de mar. rims,: ether galei, m.
Palamons , m. pl. geflache van fchelpdieren, e.
Palamie, f. fpleet, f'clieur,, roe: die bloat.
Palan , m. t. de mar. take?, talie, y r. -ei'etai ou de charge, fpiltakel of flagtakel.
. de revers, wanttalie. do bout, talie of veil van de blinde r;. — de callerne et candelettes, zij- in kiptaktl.
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de roulis, floottalie op de marsra. -des dimanches, talie bij den fokkenmast
ens de groote marszeils boeilija uit to
halen, of om eon werpanker mode op deszelfs plaars to leggen. — de retenue, km,
lifts bij het kielen van fchepen , wanneer dezelve to willig over zijde gaan.
— a fouet, derde hand. — a croc, haaktalie; vierloopen.
s de bout et veree,
noktakels. s de canon et de retraite ,
zijtalies en achtertalies bij de flukken.
Em,barquer des marchandises avec le —, keepwaren met den take?, met het hifschtouw infchepen.
Palanche, f. t. de coin. dock , 'Joffe voor ma.
treozen jasfen; Jeer:. van juk em water
to dragon, e.
Palancon, m. t. d'arch. flukhout dat depleisterklei vast heudt, vr.
Palangre , f. t. de peel. lijn met dregtortwkabeljaauw to vangen.
ties om
Palanque, f. t. de fort. paaliverk, e. petal.
verfchanfing.
Palaaquer,, v. a. t. de mar. een fchip laden
of ontladen met takel of hijschtouwere.
Palanquin, t. de mar. kleine takel ,draag.
floe? in India, waarin Uoiterfche groo.
ten op de fchouders gedragen warden;
klappoper in het fiengewant; 6, de mar. —
de ris, reeftalie. — de sabord, poorttalie.
Palanquinet, tn. t. de mar. touw aan het
roe,- eerier galei, em het. roer to Bowe.
gen.
Palapayra, m. t. d'hist. nat. Hang op Cellos,
die onder de aarde leeft , aardflang, yr.
Palape, f. lie Palade.
Palardeaux, m. pl. t. de mar. ge teat-de plankjes, houten proppen, warmed; de gatCn
geflopt wooden, die in een fchip gefchoten zijn, fiopplanken, yr.; proppes
vaor de kluisgaten.
Palaries ou palaria, f. p1. houten palen,
waartegen de jongo Remeinfche foldaten
zich in het vechten oefenden.
m. t. mil. regte label bij de Turken.
Palastre, m. t. de sea. kas plaat van'eets
floe , yr.
gehemeite
Lettre
Palatale, adj.
ter, letter, %take door de beweging der
tong , tegets hit verhemelteflaande,werdt.
uitgeroleen., geliJk d, t, enze
Palatin, m. - hie, adj. L'electeur, ou,comte — du Rhin, de keurverst van de Pelts
of paltsgraaf eau den Rijn. La dignite
du —' de waardighea van den palts-

graaf; palatijn, onderkoning van Hongarije; weiwode of liatlhouder in Po/en. La maison — ine het paltsgrafelijk hors. Comtesse paltsgravin ;
t. d'anat. Os —, been van het gehemelte;
t. d'ant. Le moat —, di Palatijnfche
berg to Rome.
Palatinat, m. palls p-altsgrafelijke waar.
digheid , y r. palatijnfchal, gabled Vag
eenen paltsgraaf, paltsgraafickap,o. Le
— est une dignite -ancienne dans la maison
de Baviête , het palatijnfchap is cent oh.'
de waardightid van het huh van Bei.
jeren. Le haut, le has —, de otter ,
neder Pales. Ley de Saadomir, de Crace.
vie , het woiwoodfchap (PalasijnfchaP)
van Sandemir, Krakau.
Palatine, f. palatine, fab-elbont, dat
vrouwcts des winters em den hals dragen tegen de koude, o.; paltsgrarin ; t.
Whin. nat. palatijnaap,
Pao
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Palato-pharyngien, adj. t. d'anat. Lea deux
muscles — s, de twee fpieren, die aan
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met den vederbal te fpelets4 t. de point.
paler, verwhord der !Childers , fpadel year
het gehemelte en de keel vast zitten.
pijpaarde, m.; t. d'impr. drukkers
!fthopje, o.; t. de couv. langwerpig rand
Palato-staphylin, adj. t. de med. Muscles
- s, fpieren, die aan het verhemelte en plankje der rietdekkers, o.; t. de mech.
de huig vast zitten, yr.
kleine plankjes, om ten rad van eenen
Palatre,
watermolen, o.; t. de rel. Ines em te vese.
t. de forg. dun geflagen ijzerbilk, o.
gulden, o.; t. de luth. klep op eene /hilt
(soupape) enz.; t. de chir. laatbekken ,o.;
Palastre zie Palatre.
t Palaure, f. zie Parole.
t. d'anat. — du genou (rotule), kniefthiff;
t. de forg. finids.borstplaat; t.
Patent,
zie Paint.
Palave, m. t. d'hist. nat. plant van het gevuilnisbak, o. ijzeren fthop ; in het al*
flacht der maluwe, yr.
gemeen is — het breede gcdeelte van een
Pale, f. bled van een roeifi)aan , 0 .; t. de
werktuig, enz.
hydrant. kleine fchuif- of valdeur van ee. Paletuvier, m. t. de bot. groat* seimerikaannen vijver, watermolen, of van eerie fluffs;
fche boom, welks takken, de aarde be.
t. .de lit. vierkant van hordpapier met
roerende, wortels fchieten.
linnen bekleed dekfel op den kelk, gedss- Paleu, tn. zeker werktuig der liindraaiao
rende het bedienen van de eels.
o.
Pale, adj. bleek. Avoir le teint bleeke
f. bleekheid. Une — mortelle, eene
gezigtskleur liebben. Il est — de colCre,
doodelijke bleekheid. La — de la mort
hij is bleek van kern, van gramfchap.
paroissoit sur son visage, de doodskleur
Une lueur
een bleeke fchijn. 11 est fcheen op zijn aangezigt:
- eomme un mort, hij is zoo bleek als Palicour, in. boom van Guiana.
ten doode. Une couleur
eene bleeke Palier,, m. t. d'arch. rustplaats op eenen trap,
kleur. Rouge —, bleekrood. Jaune
vr. Quand on a month douze marches, on
bleekgeel; t. de med. Pales couleurs , bleek.
troure un grand —, wanneer men twaalf
zucht, fulerziekte.
trappers is opgeflegen, vindt men eene
Pale, m. et adj. Le — d'un icu, de paal ,
rustplaats ; t. de mac. houten balk ander
ivaardoor een !child verdeeld wordt. Ecu
de ifzeren at van eenen watermolen.
een, in palen van onderfcheidene Palificatiou, f. t. d'arch. verflerking van ee.
kleursn verdeeld, fchild. Ecu d'or et nen, grond door palen.
d'azur, een fchild met hlaauwe en gou- Palikour ou Conn/Mier de Cayenne, in. t. d'hist.
den paten.
nat. vogel van de grootte eons fpreeuws
,
Paleacê, e, adj. t. de bot. pailletten dramet eenen zwarten kring om den hals.
gend.
Palilies, f. t. de myth. feest ter eere der
Paleage, rn. t. de mar. rchieting van koren,
herdersgodin, o.
zout enz., door de matroozen nit een Palimbachique, adv. Vers
orngekeerri
fchip.
drinklied.
Pales, f, t. de hydrant. paalwerk v'esor ee- Palindrome, tn. vers dat dezelfde woorden
nen dijk; houten juk eener brag, o.
heeft, of men het van de 'ever naar
flalknecht.
Palerrenier,
tie linker, of van de linker near de regt. de marech. pronkpaard,
Palefroi,
terhanti leest.
paard der yrouwen, o.
Palindromie, f. t. de med. terugkeering ee.
Palemente, zie Palamente.
ner ziekteflof.
Palemon, zie Palaemon.
Palingenesie , f. t. de chim. herleving, weder
Palempurez , (lees palampurez) t. de corr.
voorthrenging sever plant, of van een ligOost-Indifche tapijten van gefchilderd
chaam, tot asch gebragt zijnde.
katoen.
Patinlogie, f. herhaling van teen word op
Paleographic, f. kennis .der oude fchriften.
het einde van een vers, en in het begis
numismatique, kunde van het fchrift op
van het volgends.
oude gedenkpenningen.
t Palino ou palinod, M. gedicht ter eere der
Palernode, m. foort van vers, gefchrift, o.
H. maagd.
Paleron, m. rchouderblad van f‘mmige die. ralinodie, f. herroeping van eenig getegde
ren, o. Ce cheval est blesse au —, dit
of van eenig fchrift. On l'a force de
paard is aan het fchouderblad gekwetst ;
chanter la —, men heeft hem genoodzaakt
t. de touch. Le — de pore, het fthouder.
te herroepen, hetgeen hij gezegd beefs-.
flak van een varken.
Palintocie, t. d'hist. anc. nieuwe of tweeds
Pales, f. t. de myth. godin der herders.
geboorte van een kind. La — de Bacchus,
t Palesteau, palisseau, m. zie Lambeau.
de tweede geboorte van Bacchus; herflel.
Palestine, f. t. d'impr.foort van drukfchrift, o.
ling, teruggeving van interest, van woeker.
Palestre, f. t. d'hist. anc. worstelperk der Palinure, m. t. d'hist. nat. foort van zee.
ouden, o.
kreeft met eenen orngehogenen flaart,
Palestrique, adj. tot de werstelingen der
vr.; t. d'ant. !human op het fchip vats
ouden behoorend.
Eneas.
Palestrophylax ou -phylage, In. t. d'hist. anc. Palipon ou parepou, m. t. d'hist. natt foort
bewaarder, opzigter over het worstelperk.
van palmboom op Cayenne.
Palet,m.platte reside werpfchijf, waarmede PAlir, v. a. bleek doen worden, 'leek ma.
de ouden naar het doe,' wierpen, yr.; t. de
ken. La fievre l'a pall, de koorts heeft
pech. — de gascogne (manet), net, dat
hem bleek gemaakt. Le vinaigre pith les
ultgefpantren in het zand word: gegrayen.
lhvres, de azifn doer ,de lippen bleek
Paleter, v. n. met de werprchijf fchieten.
worden; v. n. verbleeken, bleek worden.
Palet-ot*, m. grove rok zonder mouwen, der
Qu'avez-vous? vous pilissez, wat fchort
sp aanfche boeren.
gij wordt bleek. Le moindre bruit le
Palette, f. palet, y r. kaatsplankje, e. Une
fait —, het geringfie geraa; does hens
— pour jotter au volant, tens ?tiler
verbleeken. 11 pAlit de color:, hij verReek*

SeS

PAL
hleekt& van teem; fig. Son etoile palit,
tifne gelukfiar verbleekt , de Artuin keert
hem haren rug toe.
Palis, m. paal. Un jardin enclos de
een
tuin met paten onsrinkd.
Palissade , t. de fortfiaketfel,palisrade, yr.
paalwerk , o.florrnpaal. Le chateau est de.
fendu par une bonne —, het kasteel words
verdedigd door een goad paalwerk. Un
double rang de s, eene dubhele rif van
flormpalen t. d'econ. groene hegge van
• boomen. Une — de charmes, eene groene
heining, hegge van Witte heukeboomen;
t. d'hist. nat. Arbre de — , Surinaamfc/ze
boom, welks takken zeer digs zijn.
Palissader, v. a. t. de 'fort. et de jard. met
palisfaden of flormpalen bezetten, met
pcalwerk affluiten.
Palissage , t. de jard. het vastmaken van
boomen, van latwerk tegen eenen moor.
Palissandre ou palixandre, in. t. d'hist. nat.
palixander, purperhout, o.
Palissant, e, adj. black wordend, verbleekeed.
Palisser, v. a. t. de jard. — des arhres , boomen tegen tenets muter leggcn, vastmaken. Un espalier palisse, een aangebenden
latwerk.
t Pftlisseur, f. zie Paleur
Palisson, m. zeker werktuig der bereidere van
zeemleder, om de huiden nit to fit-I./ken,
zacht is maken,
Paliure ou porte-chapeau, m. t. d'hist. nat.
fieekdoorn.
Palixandre, m. ziePalissandre.
Pella, tn. t.
anc. Port van mantel
der Romeinfche vrotneen.
Palledie, f.plant van het geflacht der gentiaane
Palladium , m. (lees palladiome) t. d'hist. one.
het beeld van Pallas of Minerva, in haren
tempel to Troje, waarvdn de godfpraak
verzekerde, dat die flad niet zoude overevonnen warden, zoo tang hetzelve daar
bleef. Enee emporta le Eneas nam het
beeld ,itede; fig. hetgeen, waarvan het
behead alhangt. Le — d'un pays, het
palladium, befchermbeeld van een lake' ;
t. de miner. bergliofelifke zelffiandigheid,
gehaaid nit de plasma.
Palage , t. de coin. 'tot, dien ieder vaarttlig komende in de haven van den Neer,
betaleet moest.
Pallas , f. t. d'astr. Fallen , nieuw ontdekte
planeet door Others; t. de myth. bijnaam
van Minerva.
Pallasie, f. t. de bot. zekere firuik of boons
zonder bladeren, m.
Palle, f. Malabaarsch [chip, o.
t Palter, v. a. zie Parler.
f Palleter, v. a. zieCombattre, Escermoncher.
Palliatif, ye, adj. verzachtend; s. so. everzachtend , onderhoudend geneestniddel ,
fehijnnsiddel; fig.
Cette reponse n'est
dit antwoord is 'leans eene
qu'un
vlugt.
Palliation, f. bewimpeling, bedekking, ver.
fehooning; fig. Ce n'est pas une Justificadon, c'est une , het is geene regtvaar.
diging, het is flechts eene verfchooning,
bewimpeling.
Pallier, v. a. bewimpelen, bedekken, ver_fthoonen. sa fame, z!jnen rnisflag be.
wimpelon. Il sot si bien — son_ crime, hij
vist zijn misdaad zoo to bedekken;t. de
med. — le Vial, het kwezad flee/its in
:irehijer niet in den greed genezene
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Cookie deeogerifen tot verwen caMisfre
ran.
Paulo , in. zie Paillo.
t
in. manse!.
Pallium
(lees palliome) t.
eccl. his..
fi7hopsmantel, hoogepriesterlijk fehoudep.
gewaad , bij het doen van de sells , (1.
Pallomier, tn. zektre heesterplant , vr.
Pahuage,
t. de mar. af beiteling, beldam.
vzetg van eenen mast , yr.
Pah-ee Christi , palme de Christ,' f. t. de bot.
evonderboom, kruisboom ,
Palmaire, adj. tot de vlakke hand behoorende. Muscle —, vlakke hand , paltnIpier.
Palme, in. palm; fpan, Italiaanfehe :naat
ter lengte van de hand, vs.; Nederlandfehe tnaat, een tiende gedeelte eenen el,
ter lengte van ties tiaim. Le — Rod
main modem*, ..nieuwe .R.omeinfe;te palm,
ter lengte van 8 duirn en sl lijn. Le
grand — ou Pempan palm van 4 voet, Le
Grec étoit de queue doigts , de Griekfche palm was van vier deimen.
Payne, f. palmtak, lit portoient tour
one —a in main, zij droegen alien genes:
palmtlk. La — est le symbbie de la vic.
tore, de palmtak is het zinnebeeld der
overwinning; zege, overwinning. Remporter la —, de overwinning behalen; t.
de poet. Moissonner de nouvelles — s,
nieu)ven roam, ear inoogsten; t. d'histi
nat. — marine on panache de suer, half
verfieend zeegewa's, zeefPin.
Pa.lme, e, adi. t. de bot. handvoirmip,.,wordt
van bladeren gezegd, die naar-eene opene halal gelijken , gelijk die 'ran den
eviftegaard, van den ahornboom; t. d'hista
nat. Les anithaux h pier's palmes, zie Palmipedes.
Palmer, v. a. — les aiguilles, het dikke elude der naalden plat kloppen.
Palmette, f. t. d'arch.fieraad, op de wifze
als palinbladercn.
Palmier, in. t. d'hist. nat. palmboom. Une
branche de —, een palmtak.
dattier,
dadelboom.
sagou , fagopalm.
marin , zeepaim.
Palmip&des, m. pl. plat-vliesvoetlge vpgels.
Les — s SORE propres a la natation, de platvoetige y oga: zijn gefehikt tot zwesey.
men , gelijk de gaszen, eenden , enz.
Palmi-plialangiens, ni. p1. t. de med. worm.
fpieren der hand , yr.
Palmiste,
t. de bot. Port van palmboom
op de Chou —, palmkool; t.
d'hist. nat. palmeeknorentfe, dat van da.
dell houdt, 4merikaanfche meerle yr.
Palmite, m. pit , merg van den palmboom.
Palniulaire,
vechter bij de Romeinen,
die met eon klein fchild "'reed.
Palombe, f. t. d'hist. nat. foort van wilds
duif aan de Pyrencifte.
Palomieres, f. pl. zie Pallonnier.
Palon , m. wasfmeltersfpatel, yr.
Palonne, f. Jiro, bij de touwflagers In gei
bruik, tn.
Palonneau , palonnier, zwengel waaraas
de firengen der rejtuigen worden vastge.
maakt, zwenghout, a.
Paldt, tug fam. boerenkinkel vlegel lamp
menseb,
Palotte, zie Paulotte.
Palourde, f. fleenboorder, fieenmosfel.
On mange bien des — s a Marseille, etc.,
men eat veal fleenmosfelste Maffei lle , enz.
Palpable , adj. taittagr, voelbagr. Lies corps
so-
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rolides sont
s, de vatic ligehamen zijn Pampiniforme, adj. zie Panpaniforme.
voelbaar ; fig. klaarblijkelijk , klaar, Pampre , wijngaardrank. On peint Bac•
oogenfchijnelifk. Les tdnêbres d'Egypte
chus aver une couronne de —, Bacchus wordt
etoient — s, de Egyptifche duisternis was
met eene kroon van wijngaararanken afhandtastelijk , konde men als met hangebeeld; t. d'arch lofwerk van wijngaarei-.
den tasters. Une raison—, eene klare, tastranken en druiventrosfen van zuilen, ea
bare reden. Ce que je vous ail est clair et—, Pampre, e, adj. t. de bL bezet met wijni.
hctgeen ik a zeg is klaar en voelbaar.
gaardranken, waaraan druiven hangers.
Palpablement, adv. op eene voel-, tasthare
Il porte d'or 4 trots grappes de raisin de sa.
wijze, handtchtelifk. On lui a montre —
1,Ie pamprees de sinople, hij voert driesa meprise , men heeft hem op eene voelzwarte druiven met groene ranken in een
bare wijze zijne dwaling aangetoond.
gouden veld.
Palpe,
t. d'hist. nat. zie Antennale.
Pais, m. panel, m. boson van een kleed, van
Palper, v. a. bevoelen, betasten.
eenen mantel, vr. yak van eenen muur,
Palpeurs, in. pl. t. d'hist. nat. gellacht der
veep een behangfel ; t. d'arch. Une tour it
infekten met hoornachtige vleugels, o.
six — s, eenen toren met zes vlakken,
Palpiste adj. in. voelhoorndragend.
hoeken, zijden , oppervlakten. Une saPalpitant, e, adj. kloppend, bevend. Chair
'dere it quatre —5 een zoutvat met vier hoeencore —, nog kloppend vleesch. Les enken.. — de la porte, fpiegel van eerie
traffics — les , de kloppende ingewanden.
dour; tnaat van negen dutm, yr.; zijCoeur — kloppend hart.
plank aan eene bedflede enz., ; t. de
p alpitation, tn. t, de med. hartklopping, beChas. -- de rets, net ern groote wilde
ving, y r. II a une— de coeur continuelle, hij
beesten to vangen, o. ; t. de myth. Pan , de
heeft eene aanhondende hartklopping.
god der herders.
Palpiter, v. n. kloppen, Leven. Le coeur me Panaceau , m. let aan vutopijlets gebonA
palpite, het hart klopt =if. La au
den , yr.
lui palpite, het ooglid beeft hem ;p hij Panacee
algemeen geneesmiddel, o.
heeft eene beving aan het ooglid.
Panaces, f. pl. planters VOOP alle wonden.
Palplanche, f. t. hydr. grondbalk voor het Panache, f. vederhos 5 bos met pluimen, pato ndament van het paalwerk eens dijks
nel. Des casques ombrages de —s, helmen
of voortnuurs aan het hoofd eener haven, m.
met vederbosjen bezet; mengeling, fcha..
Palsambleu , in. pop. foort van eed , vloek,
kering van kleuren of firepen in eons
hij den dative/ .1 flapperloot
bloem, gelijk in fozernige tulpen; t.
Palsanguiefine , f. boertachtige vloek.
nat. — de mer, (palme marine) zeepalm,
Paltelie, ligt gevecht, o.
zeewaaijer; willye van eenen paauw ;
Paltoquet, in. pop. zie Palot.
zie PaoRe; bovenfie gedeelte tenor kerkPaludier,
t. de sal. ten die in de tout.
lamp.
groeven werkt.
Panacher,, v. n. se —, t. de lard. bonte fire.
Pains, m. pool, in. moerae, o.; t. de geogr.
penkrijgen, zich fchakeren. Cette tuli,
palustre, e, adj. moeracfig.
pe commence a —, A se deze tulp bePambe ,
zekere Oost-Indifche visch.
gint bonte firepen to krijgen. Un oeillet
Pambou, m. Indiaanfthe flang, yr.
panache , een ge/chakeerde, bent gefireepPitmer,, v. n. ou se —, v. r. bezwijmeti ,
te anjelier. tine poule eene bone
flaauw eworden, in onrnagt vallen. Il ne
gefireepte kip ; t. d'hist. nat. Le — é saue+
pent plus, it (se) pâme, hij Ran nil'?
tour, de boat gefireepte fpringer, (visch
sneer, hij bezwijmt. Se — de rire zich
hij de 111olukkifche eilanden, die boven
ziek , half dood lagchen. 11 vous feroit
het water fpringt).
tire, gij zoudt a aver hem halfdood Panacher-bouquetiee, in. zie Plun‘assier.
lagchen ; Paine, adj. t. de bias. met eenen ope- Panachrante, (lees panakrante), adj.
zie
ven mond. II porte crazur au dauphin d'or
macula; s. y awn door de Grieken aan de
/came, oil au dauphin pame d'or, hij voert
H. maagd Maria gegevn.
eenen gouden dolfiju met tem p; openen Panachure, f. t. de bot. (panache) mengeling
m o d in een Maauw veld.
van kleuren.
Pamfl t , zie Pamphlet.
Panade ou patsatelle, f. t. de med. broodpap,
Paninnlies , f. t.
enc. feesten ter cere
foep.
van Ofiris C.
se Panader, fam. eene trotfche houding
Pimoison, f. t. de med. flaauwte , bezwijaannemen, alt een paauw flappen. Voyez
ming , onmagt. Tomber en
flaauwcomme it se panade, zie welke trotfche
te vallen. 11 est sorts de sa hij is
houding
hij aanneemt, Welke hooge Borst
van zijne on:newt weder tot zich gekohij opzet.
men , Iveder hifgekomen.
()nage t. de jut. tnestgeld voor varken:
Pampaniforme, adj. t. d'anat. gelijk een wijnin een bosch ; rage otn zwijnen in een
gaardrank. Artere flagader, die de
bosch to weiden, o.
gedaante heeft als jonge wijngaardranken. Panagie, 'f. t. d'hist. eccl. hroodoffer ,
o.
Pampe, f. blad , loof aan koren-, garst- eanaire , adj. t. crecon.
dat betrekking heeft
halmen, enz. o.
op brood. Fermentation —, broodgesting,
rampelimouse, pamplemousse, pampelmeuse, Panate ou pastel-lade;
t. de bor. (zekere
f. t. de bor. pampelmees , zekere Indiaanplant, worse°, pinfiernakeien of pa:..
fchevruchtboom, foort van oranfeboom ,m.
ti
, yr.
Pamphage , adj. zie Omnivore.
Panaphobie, zie Panophobie.
Pamphlet, 1D. t de litter. gefchrift lean klei- eanara ou bobs des
IVIoluques,
t. tie bor,
nen omvang , en dikwijls een fpotfchrift,
groote boom van de Biolukfche eilanden.
blaauwboekje, o.
Panard , adj. in. t. de unreel.). Cheval
* amphletaire rn. t. de mepr. een
paard met buitenwaarts/iaande voorpoten.
vet van zulk een gefchrift, klaauwbeek- Panarete , f. t. d hist. eccl.
de drie hoeken
jcsfehrtjver,, paskwilmaker.
der wijsheid (lee 3 livres sapientiaux).
pa.
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Panarine, f. on panarilles, f. p1. t. de bot. , Pandonre, pandonr, in. pandoer, Hongaarbloem vas het gejlacht der duizendfchoo-, fiche voetkeecht , dragende een lang kleed,
, met eenige pilloien in zijnen gordel.
nen.
w Pandure , zie Pa3dore.
Panarion, in. algemeen tegengift, o.
Panaris, m. t. de med. eljt , vijt, vr. j'ai Pandurë , e, panduliforme, adj. t. de bot. vioolvormig. Des feuilles — ees, visa:I/oreu le — au pouce droit, qui m'a cause une
tnige, bladeren.
grande douleur,, ik heb de viit aan den
-regter duim gehad, die mij groote jeer- Pane, f. zie Paone.
Pane, e, adj. Eau — ee, broodwater; zie
to eeroorzaakt heeft.
Paner.
Panasses , m. pl. in het gemeen kleine broodPaneau, in. fchets, y r. model van deeigen
jes , o.
voor vaten , o.
PanathenaYque, adj. t. d'anat. tot de feesten
Pane gyre, zie Panegirique.
van Minerva behoorende.
Panegvriarque,
in. t. d'hist. anc, aanvoerder,
jaarleikfche
j
Panathauees , f. pl. t. d'hist. anc.
voorzitter bij de feesten, fpelen der
feesten ter eere van Minerva.
Grieken, volksfeest to ilthene, om de
ranax, t. de bot. zie Ginseng.
vijf jaren.
Paneatier,, m. t. de jard. Choux — s, [sort
Panegyrique, adj. et s. tn. Un discours —,
va=t favooi kool, yr.
eene lofrede , loffchrift, lofdicht, o.
pancarpe, in. t. d'anat. gerecht tusfchen bee,.
1.,‘1, — d'un saint, loftlicht op eenen heiliten en beesten, bij de Romeinen, o.
gen.
Pline a fait le — de Trajan, Plinius
f.
openlill,
aangeplakt
bevel,
Pancarte,
heejt eene lofrede op Trajanus ge.
plakaat, 0 .; tollijst; fig. pl. oude fchrifmaakt.
ten, .rcheurpapier.
Panegyris, f. zie Panegyriarque.
Vance, zie Passe.
Panegyrisme, m. overdrevene lofrede, vr.
Pancerne, in. Poolfche ridder.
Panchreste, adj. et in. t. de med. zie Panacee. Panegyriste, tn. lofredenaar; t. d'ant. een,
die beiest was bij de Griekrche feesten,
Panchymsgogue, in. et adj. t. de Med. aige•
ter eere der goden , eene lofrede to hone
mean afrijvend, purgeermiddel, o.
den.
Pancladie , m. t. d'hist. anc. fees: der Rho•
Panelle, f. t. de bias. topulierblad, o. it
diers bij den wijnoo ,,T, st, o.
ports d'a.rgent a trois — s posses en pairle,
Pancrace, m, t. d'ant. het ii orstelen en vuisthij voert drie gaffelkruisvormige popugevecht, o.
lierbladeren in een wit veld.
Panerais , m. plant van het gellacht des varPaner, v. a. t. de cuis. met gekruimeld brood,
cisien, y r.
met
brood-, befthuitkruirnels beflrooijen.
Leelen
Pancratiaste, m. een, die al de vijf f
bij de Grieken op het worstelperk uit— des atelettes, ribbctfes met brood4ruimels bejlrooijen. Il ne bait que de l'ean
oefende,
pay ee, hij arinkt Hints dan broodwater.
Pancratie, f. de vijf fpelen bij de Grieken
Panaree,
f, mand- of korfvol (meest van
op het worstelperk, o.
fruit), m. Une — de poires, een korf
Pancratium, m. .;ekete plant , zie Scille.
vol peren.
Pancreas, In. t. d'anat. vleezig ligchaam.,
in het midden des darmfcheidfels, maag- t Paneter, in. bakker.
Paneteric,
f. hofbakkerij. Il est chef de la
r.
kiierbedde,
alvleesch,
o.
klier, y
--, hij is de opperfie Van de hofbakkerij.
Pancreatempraxis, f. t. de med. verfiopping
Panetier, in. grand —, opperbroodmeester
van de maagklier.
des konings.
Pancreatico-duodenal, e, adj. t. d'anat. L'arPanetiere, f. herdersbroodzak, tn. herdersflagader
van
den
twaalfvin
tare — e, de
tas, yr, ; t. d'hist. nat. roort van kakkerlak.
gerdarm, yr.
Pancreatique, adj. t. de med. dat tot den Panglossie, f. verzameling, boek, j?in gefchrifien
in verfcheidene tales:.
Les
veines
twaalfvingerdarm behoort.
— s, de bloedaders van den twaalfvin- Pangolin, t. d'hist. nat. viervoetig dier in
de Oost , dat veel naar eene hagedis gegerdarm. Sue —, fap van het klierlijkt, en zich met mieren voedt.
bedde, o.
Panharmonique,
in. t. de sous. blaasinjiret•
fmert
of
ontfleking
Pancreatite, f. t. de med.
vent, dat verfcheidene blaasinfirumene.
in de maag,
tea nabootst, o.
Pandaleon, m. t. de pharm. Borst- en longtniddel, o. Des tablettes de —, Borst- Panliellenien, in. t. de myth. bijnaarn van
yupiter,
(befchermer van geheel Griekoekjes
kenland).
Pandectaire, m. p. a. Ili tgever der pandecten.
Pandectes, f. pl. t. de jur. pandecten, zie Panhellenien, f. pl. t. de myth. door geheel
Griekenland gevierde feesten ter eere
Digeste.
van yupiter, 0Pandect, in. Indiannfehe priester.
Panic , panis, in. t. de hot. grasplant , gePandemic, f. zie Epidemic.
lijkende naar de gierstplant,panik gras, a.
Pandëmique, zie kpidemique.
Panicant,
ni. kruisdistel , yr. ferynge
uitrekking
bij
Pandiculation, f. t. de med.
Padicule, m. t. ele bot. bos, Iist korenaren,
het gapen.
bloemen enz., vr. Les graines du millet
Pandore, f. t. de luth. zeker oud fnaarfpeelet de l'avoine sont disposees en —, het
tuig met drie koperen fnaren, 0.3 t.
zaad van gierst, haver, jlaat in bosfen.
gellacht
van
fchelpgewas
met
d'hist. nat.
twee fchelpen; t. de myth. Pandora. Bol.. Panicule, e, adj. t. de bot. bosyormig. Un
Opi —, eene bosvormige kerenaar.
to de—, t. de fab. de Pandoradoos,die al
het kwaad in zich bevtrtte, en door Epi- ?anicum, panis, zie Panic.
zetheus geopend zijade , zich over de Panier, m. korf, m. ?nand, yr. — a apse,
a convercle, een kalif met een hengli.1,
erereld verfpreidde, en op den bcdem almet een dekrel. tin — a claire-voie, a jour,
leen de hoop overig list; fig: de oerfirong
cone dooszigtige maids. — pith, digt
van alle kwaad.
go
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tatfillannen; fig. Donner dans le
het net valien,,zich door list later, vangen, blinddoeken; prov. II crêve dans sea
- x, htj tnogt van out berfle,n. x,
pl. t. de mar. digte luiken, waar men do
opening tier luiken mede eligt maaks, 0.
- a butte, flulpluiken.
Panneauter, v. n. t. de chas. vetten fpannen,
uisleggen, cm wild to vangen.
,Pannefin, m. foort ,van papier ,.o.
Pannelie, zie Panelle.
Panner , v. n. t. de ser. met de pin; het
ailfterfle elude van tenon humor gate,:
in inetaal makeni,
Panneton, Kn. t. de ser. fleutelbtiard; t. de
boul. deegmandje, o.
wen dragon geene hoepelrokken moor; t. Pannicule, f. t. d'anat. vile: ender bet vet
d'art. - a pierrier, fieenmend veer met-.dat de fpieren bedekt. charnue, vleesch
tiers: -pour armement de mortiers, monde
huid, gelegen ander de huid, ,ea die dezelve rimpelt.
tot laadgeresdfthap vd'or mortiers. terre, aardkorf: pcitir stipplsfer atilt an- Paunoir,
t. d'epingl-fpeldentiakershayser3
ens de hopper; to
arcs', "Jerks tnand, die met "hewn got. de Jur. verzameling van al.
vuid, voor een tanker kan dienen; t. de Panuomie,
le kerkslijke wett e u.
seulp. topfieraad els, Bette mans I, op een
gebiuw, 0.; t. de vit. - de verre , korf Pannon. inn !Wirt van fchild,
- gOir.
uealogique,
met Vas voor ruiten.' Chaque somine..contient 24 plats du plateaux de verre, Panuooiteux, se, adj. met lompen bedekt.
Pannua, tn. t. de med. oogziekte, vr., week
leder mand bevat 4 glastafels.
vel qp he; oog , o. , benigvlak.
Panification , veranderingen van melige
flof in broods La pomnae de , terre est sus- Panoma, t. d rz hot. boom in de Oast,
wogs bout lien tegengift is, tegen atilt
ceptible de -, nit aardapPelen kan men
feersei; vats vergiften.
. brood makers.
Panionies,- f. pl. t. d'ant. CriikAhe fees- Parson, us. reodheid„iproet can de bauden,
ten, die geVierd ivertien_-ter 'eere van
in ket aitagezigt, vr.
Nepiunas i door de yoniers, op den berg Panonceatt, in. wapenfchild, v/ag op eenci;
, o.
pal, op (sena aangcplakte bekentimaking,
berigt Z o.
Paiiique , adj. f. Terreur rcit ielljke, plotfelijke , i onverwachte, maar ongegronde Panophoble, f. t. de med. nachtvrees.
,hydropliobique,.lvatervrees.
fchrik, tn. blind allarm.
Panis ou paniz, zie Panic.
Panoplie, f. t. Whist. ann. volkomano
rusting.
Panites , m. p1. t. Whist. nat. vet:flees:de zest
-Panorama, in. panorama, gezigt van het
horen, a.
Pannaire , m. becaanieder * *marmot,* do
geheel ; kringvermige afbeeleing , veeraveregtfche tijdo vats cent flof,, bij bet
fiellende eeriest geheelen gezigteindor,
opwintien op den Weversboom, bif de zijrond algezigt ; gslijk men tegonwoordig
defabrijkanten , omwouden word:.
'heel) 1'40 5; orfelesidene groote fiction, yam
trijp,
o.
manteau
den flag van IVaterleo enc.
Panne, f. fulp, felp ,
een mantel met fulls,- trijp Panorpe, f. ou ins t. Whist; nat. fcherpioent*
double de
gevoerd; reuzel, a. tin coclion mais6re a
viieg, die veel op de druiven zit, vr.
pea de een onager varketi beef: wei- Panphagne,
Omnivore.
nig reuzel; fig. Ce garcon a deux doigts Pansage, t. de mardelU p. IL het verkin.
de -, doze jongen is ipekvet ; t. de ser.
den, ,verkand vast sett paard , a., aid
Pamement.
etc. La- d'un marteau 4 het acliterfie van
tenon hamer, 0.; t. do charp. dakfloel, Pansard, ei adj. eenen geoOtem pens heb•
bende.
' vs.; t. de mar. Wlettre en - ty re en
eenen bijlegger .maken; ender den Panscrotesche on paluche i f. doges van -eeness.
wind of bijgedraaid iiggen. Panne sur .Duitichen bazaar.
-, al flingerende aan beide zijden even Pause, f. pens, tn. fain. bulk, vs. pop. Avoir
veel overbalett. Mettre un vaisseau sur
la pleine,- den bulk vel bobber,. Aprête
een Iclsip op zijde leggen, om het-a,
la - vient la dame, no bet eton vat meta
zelve- to floppen.
aan het deafen, verlustigt men cid:.
rant/eau, nt.ipassed, yak , a. tin - de porAvoir lea yeux plus grinds clue la -, own,
te, de lambris, de carosse, een paned vats
hebben, die grosser zijn-, dan de kaki
cone dear, you een befchot, van eene
de buik-vain letter a; prOv. II n'y a past
koets-. - de vitre, yak met glazers rajfait um d'a, 'hij heeft er niets aan gedean. La - d'.une cicschc, di aanflag van
ten. - avec les g ages,. ten go b oot glas in
zijn load; , t. de sal. zattelkusfen. e.;
sane klok4 de rand celeste !, woaraars
draagkusfen op den rug van eon las;dier;
de, Nepal float, vs,
verfierd ve, 11, Les Tdesr. de Pantelene, t. d'ast; ane, voile Medea, vr.
t.
cettre grille sont superbes i de verlierde Pansethent, m. verbindin i o. Le - d'uais
velden , van dit traliewerk zijn voortrefbleunre het verbindtn van cone wood.
felijk ; t. d'arch. zijde van eenen gehouLe premier -, het wile verband; fig.
wenen fieen, yr. - tie tote, de zijde
zorg, oppasfing enkosten daarvoor,, ook
die in het gezigt volt, de voorzijde. oppasfing, veritorgiele van pardon, you.
de lit, de liggende zijde; t. de chas. net.
eels cox.
Teldre tin -, des - x i ten -net, mites Panzer, V. a. voebinits.
playa, erne
hk
wend
PAM
fevlochten kerf: Le - d'un coche, (Vune diligence, de mand van eenen reLs-,
postwagen. de Boulanger, bhkkersthand.
.- a Charbon, kolenmand ; fain. - perce,
eserkwister; prov. A petit mercier, petit
-, men meet zijne tering naar zijne
nering zetten. II est tot commie
is zoo done als een ftuk bout. Puiser de l'eau
dans un vergeeffchenarbeid doen, den :noriaan wasfchen. It ne faut pas mettre tous ses
oeuis dans un -, men moet niet al zijn
good of renmaal Ivagen. Adieu- vendanges
sont faites , het is 1'; laat , de gelegen.
held is voorhif; t. d'arch. Arcade en an.
se de -, zie Anie; hoepelrok, in. Les
femmes ne- portent plus de s, de vrou-
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-wand verbinden. On le pause deux Cols' bewaard wordt ; grafkeider in het MU,.
par jour, hij wordt twee maal des daags
riaal.
verbonden e — un malade, eenen zieken Panthere, f. panter,7 tn. panterdier, o. La
oppasfen. — un cheval, een paard oppaspeat de la — est mouchetee, tachetee, de
Jen, verzorgen, voederen enz. Le pale'hold van het panterdier is gevlakt ; t,
frenier pause bien les chevaux, de fiald'hist. nat. La pierre de —, foort van
kneeht past de i-oaarden good op. Un chejaspiegeen.
val bier &rine et pause, een wel geros- Panthymagogue, zie pantagogue,
kamd en gevoerd paard.
Pantkre , t. ftelppenet , o. vlouw, yr.
ransopermic , panspermie, f. t. &hist. nat. Pantin, m. hansworst, een bordpapieren
verwarde hoop van ongelijkaardige . zelfmannetje, dat zijne beenen en armen
flandigheden.
beweegt, Wanneer men trekt aan een
Pinsophie, f. t. .de phil. algemeene Ivifsheid.
touwtje, dal aan deze laden vastgebonden
Panstereorama, m. t. de sculp. geheele alis, kinder fpeeltuig ; fig. fain. zeer
betiding vats een voorwerp in vlak verzwak mensch.
heven beeldwerk, vr.,
Pantine, f. Lundel zijde, garen, m.
Pansu, e, adj. fam, eenen dikken bulk ' pens , Pantiner, -4, , a. zijde in bundels Jirengen,
hebbende , dikzakkig. Un gro g —, een I te zatne, bindeu, 071; ze niet te yerwaro
iikbuik.
I
Ten.
Pantaga , t. de hot. zie Santal rouge.
Pantocratrice, f. zie Imperatrice.
Fantagogue, adj. et s. t. de med. Les midi- Pantogiqie
adj. Cristal —, krista:, waar.
caments — s, les —s, de ontlastende,piervan iefere karat en ieder vaste hoek al:gerende middelen.
neeint, vermindert.
Pantagru6liser, v. a. burl. !lark zuipen.
Pantogonie, f. t. de geom. wederzijdfche
Pantaguiéres, f. pl. jcheerlijnen, lijnen om
kromenelijn.
de master bij gormen te yerzekeren.
Pantographe, in. teckenaap.
PautaiLe, zie Pantiere.
Pantoinient, tn. t. de lam. aamborstigheid
Pantalon, in. lange broek, vr,, pantalon;
der vogels, yr.
hanfep, m.; fig. fain. potfemaker, bans- Pantoires , f. p1. t. de .mar. (pendeur.) hangers.
worst ; t. de loth. toppuntige klavecim- t Pantois, adj. zie iialetant.
baal, y r.; papier van iltegoulime, o.
Pantometre, in. t. de gdom, almeter, werk.
Pantalonnade, f. kluchtige, potfemakersdans,
twig om alle hoeken , lengten en hoogten
m.; fig. fam. belagchelijke, gekke nitte meters.
vlugt ; ge k gebaar , o. ; gemaaktheid, ge- Pantomime , f. gebaarlel , tooneelfpel ,
veisdheid.
n
waarin alle gebaren 'warden nageboot4
Pantanne, f. t. de pech. omeareg , omtrek van
zonder te fpreken, o. tooneelfpeler,, die
netten , In.
alle gebaren, zonder te fpreken, na.
Pantarbe, in. verdichte kostbare 'leen, die
bootst, tn.; adj. Ballet —, een ballet door
de eigenfchap zoude hebben, am gaud aan
allerhande gebaren.
chte trekkers,
zi
Pantophobie, f. vress voor alle vooreverpen.
Pan te, f. freer Lan k /eine 'vette .fchelpen e Pantoquieres, f. p/. t. de mar. zwichtlijnen ,
die den indianen tot geld dienen, en.
waarmcde in flecht weer het onderwant
doek van paardehaar, o,
gezwicht wordt.
Pantelant, e, adj. liggend , zie Panteler.
Pantoufle , f. mull, pantoffel. Une paire de
/I
n,
hijgen,
hartkloppen.
v.
t Panteler,
— s, een paar muslen. Mettre set souliera
a tant couru gull ne fait plus clue —, hij
en — s, zijne fchoenen neerhakken; fig,
heeft zoo fleck geloopen, dat hij Islets
fam. Raisonner comme une paire de —, ou
doer, dan naar zijuen adem hijgen.
raisonner —, zonder verfiand fpreken, zot•
Pantenna, in. t. de pech., foort van fleeknet, o.
te taal uit/laan. En —, op zijte gemakje
Fantenne, f. t. de mar. A la fin du combat
zonder moeite. 11 vie en —, hij leeft op
le vaisseau se trouva en —, op bet einde
zijne muiltjes, verrigt niets. Faire une
.jtan het gevecht, waren de zeilen van
chose en —, eene zaak zonder tnoeite,
het [chip gefcheurd, en het takelwerk in
gemakkelifle doen; t. de inardeh..roort van
verwarri ng. Voiles en —. zeilen, die
hoefijzer, dat van binnen dikker elan van
gifpen, wapperen, overflaan. En —, de
buiten is. Mettre unc — , un fer a — k
raas over kruis geflopt , tot een teeken
tin cheval, een paard een hoefijzer aanvan roult , over' den doodvan iemand tot
flaan (em het to beletten van volveetig
het hof behoorende.
to worden).
zie Pantenna.
auteno , in. '
Pauteno,
Pantoutler, v. a. verkeerd, op zijn gema,':
ranter, v. a. — des eardes, het left tot do
redeneren, praten.
o den raa muitfpannen.
k aar d en op
Pantouilier, in, mullentnaker; t, iron, die
Panteur, En. roam om het leer der kaarden
pantoffels draagt; t. d'hist. nat. foort van
op to fpinnen.
zeehond.
Panthee , adj.. f. t. d'ant. met kenteekenen Paon , m. , (lees pan) paauov. Une queue de
van verfcheidene godheden voorzien. La
—, een paauwenfiaart. 1,e — fait la roue,.
statue de Diane d'Ephêse toit, une figure
de paauw breidt zijnen flaart tit; fig.
—, het flandbeeid van Diana te.Ephefe,
11 est glorieux comme tin —, hij is hoop.
had kenteekenen van verfcheidene godmoedig. C'est le geai pare des plumes du
hed en•.
—, hij fchikt zich op met vreemde ve.
het
leerfluk
van
Spinofa,
Fantheisine, a).
ren , met' het werk van anderen; t. de
he: groats, heelal voor God erkenneede.
bias. D'azur au — ronant d ,or,, een gone.
Pantheologie, f. de e l,eer van alle goden van
den paauw, met eenenuitgebreiden fiaare
et h e id e ndom.
h
in een blaauw veld; t. d'asrr. ten zuidelijk
Fantheon, in. t. d'an.t. ,tempol, sate ale go
gefiernte, o.; t. Whist. nat. paauwenoeg
den gewijeT; eeretempel, tempo! to Pa(eene kapel). — marin, zekere visch.
rijs , waarta ,de Asch van groote manner
Port van . lipviseh en zeebrafetn. —
tia
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- handel, on. II s'est enrich, par la -4
k.16 met, klein infekt in de zee hi] Ceilon, met vier rozenkleurige vederen iii
hij is rijk geworden door den papierhandel.
den jlaart, o.
Paupetier ,
papierf4brijkanf, - maker,
t Paonoce, f. violetkletor.
kooper.
Paonne f. paauwin.
Paphie,
1.
t.
nat. zeker fchelpdier,porcePaonne, e, adj. Une etofie
eene
dc ,
le inhoorn; ge .. lamde pareld'aineurkapel.
van verfcheitiene kleuren.
Papoose on pafose, f. groote zetel, tn. rust...
Paonneau, m. fonxe paauw.
bed, 0.
Papa, m. papa, vader.
t
P apier, V. n. tie tegayer.
Paonnier,
oppasfer, bezoi-ger van de
Pa
pier, m. papier, o. --fin, grog , que a
patinwen.
du corps, fijn, grof, dik papier. De 1'6Papahle, adj. tot pane verkiesbaar. Ce car.
paisseur da -, d'uue feuille de -, zoo dik
dinal est -, deze keirdinaal kau tot pdus
ate papier, als een bled papier. - bien
verkozen wortlen,
colld, good gelifind papier. - regle ,
Papaicot, m. t. de bor. ilmirikaanrche boom
linieerd papier, - tettres, postpapiere
zonder takken, *elks bladeren langs den
lettrcs dore sur trauche, postpapier
Jlain zijn, waaronder hij e'jne vrucht
op pee verguld, devil, papier met
draagt.
Papal, e, adj.Paufelijk. Digtiite
eenen 'zwarten rand, rouwpespitr. patebrouillard, vlak- , vleeipapier.
felijke waardigheid.
dessiner, teekinpapier. - timbre' , gazePapan , tn. r. &hist. nat. groote en fel:voile
geld papier. - carder, kaartpapier.
eend der PhiliPpijnfche eilanden,
retrie, papier, dat water-, iezer- of enp apangaie, m. t. de bor. wonderappel,
Pa pas , at. Oosterfehe psi ester.
ders vlakken heelt. - de
gekleurd papier. line rattle, tine main do
t Papat,
tijd der paufelijke regeringl
Papaute, twaardigheid yam den paus, panr een riens ten beck papier, Ce bolt, dit papier fleet door,. Weal. Uii
felijke wa9rdigheid, yr. petusdom, o.
volant , een los ongebenden blatt. NU).Pendant la - de Pie VI, gedurende, dat
crivez pas cola stir un
Pius VI pans was.
volant, fchriffdat
islet op ten los bled. monnoie, pfpiee
Papaveracees, f. pl. gifia
chi der jiaapbellen.
ren
geld.
journal, dagboek, rekeatnis**
Papaye, f. vrucht van zekeren I:diet:Veber;
book ; pl. t. do corn. wisfelbrleven, witboom, meloenboo-in.
Papaycr,
fels ; ,IChuldbekentenisfen, bewijellukken
t. de Kit. Leditiatifche boom,
en-% Tour soli Bien est en -, zijn gars:meloenboom.
Pape,
fehe vermagen begaat'uit papier, certipaus.''Saint Pierre a ãt'd Te premier
ficates, obligarien enz. II nt'a paye
-, St. Pieter is de eerlis pans gerceeste
-, bier beeft mij in papier betaald.
lei, waren
prov. NOus avons fait un
m'a' vendu as maison, et m'en a ramis touts
van eenerlei gedachte. Pour devcnir
het
is
les - e, hij beet mij zijn huis vet..
n'y a qu't sc proposer de Petro,
kockt , en mij ails papieren, Itendfchrift.
alles mogelijk, wanneer men rich fle.cht,
ten, bewlysflutken, overhandigd. Les
moeite geeft , en de regte middelee ges haustent, barssent, de fondfen
bruikt. Il est le premier moutardier
dalen. Lire les ,--er Fiancais, de Franfilec
hij is een regt Vd0r111,1772 man. Il
daghladees Jews; 4 ram. oil prov. Etrn
1st faritasque comme la mule du -,
bien dattr,, sur'les hij,lemand
Os eon, gek , eigenzinnig man ; pop. 11
wel aangefehteven zips. II ass ecrit sur
est assts en - cobs, hij zit deter breed,
le - rouge, men zal hem wervinden,hif
ire eene trotrche houding; t.d'hist. hat. ten
fleet- to een Zwart dagliclit. Otez, rayez
ilmerikaanfche vogel.
eels de von g, de dessus vos jirijk
Papegai, m. 't. de jur. haeltere iftorotpapiedat maar uits reken dear Maar niet op.
ren papegaai op eenin [leak genet, wear
Les murailtes wont le - des fous, de banmen naafi rchiet. Tirer au -, near den
den der zotten hefineren - dile' , inure::
papegaai fchieten; t. nat. groote
fc
hrifven henna names overal. Vous keg
papegaai in Amerika.
encore sur met 1, gij !hat nog in miirt
Nelard,
t. de mepr. huiehekar,f;biflife kuldboek. Le - souffre tout, feet
heilige.
is geduldig; men kan genoeg op het pa.
t Papelarder on dier, v. a. den htlichelaar
Pier zetten. *Cele est reglt conune un
fpelen.
de musique, dat it in volkomen orde; t.
papelardise, f.hitichelarij,fchijnheiligheitl.
de jur. Un volant, ten krachteloes
Papeline,, f. t. ole mantif. Port van half zijfchrift. Perdte un — de consequence ,- een
den flof.
Papelone, e, adj. t. de Mai fchubisöktitr.
papier, Retitle vangewigt, verliezen;
t. de mar. --s de bord,,Tcheepeptipieren 4
porte d'hermine - de gueules, hij Voert
hernselijn met roode fchiobbets.'
welke een fchOper op' het water noorlig
Paperasie, f. oud befchreven fit:pier,,fchettr.
beefs, om geruftlijk to kunnen varene,
t
papier, o. ,
Blanc, fel:boar:4, wit paPaperasser, V.
pier, wile zijde van hot to drukkeet
papieren doorfn teire len ,
- a imprint:as , drukpapier ; t.
hekladden nutteleos heft:kr:liven. Vous
nat. - de Nil, plant, die naar cent be..
ne faites que
gij dolt niets dan papier
bekladden.
terbleem gelijkt, papiergras ; o. fossite , bergleder', o. (cuir tossile), dat *sot
Paperassier,
papier bekladder, die code
papieren verzamelt enz.
in de valei van Canvas aan de Pyreneita
vi
nit.
Papesse-Jeanne, f. t. encl. pauZin fohanna
(zoo men zegt un Leen , IV) Johan VIII Papilionac6,-zie Papillonace.
genoemd, die eene vrouw zoude geiveest Papillaire, adj. t. d'anat. tepelvormig.
zijn.
neuce - de la langue, tvelvormige verhe-.
Papateriea f. papierfabriik, yr. • inolen,t venhesd der tong.
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Papille, f. -t. d'anat. tepel , tn. tepelvormige Papyrus, m. t. de bot. papierplant,
klier der tong.
Paquage,
t. de com. het inflaan van gel
Papillon, t, d'hist. nat. kapel, vr. vlinzeal:en visch in tonne's.
der, ailtje, e.' tine collation de —s, eene Pique, f. ou
pafchen ,
quqs
verzameting van kapellen. Les vers
paaschfeesit , o. La - des Jails, het paaschsole se changent s, de zijdeworfeest der 7oden. Jesus CiiriSt alebra la
men veranderen in vlinders; t. de mar.
--avec see *disciples , yezus ChriStus
klapmats boven de haven brans zeilen;
de het paaschreest met zijne jinn crew. Le
fig. ongefiadig :newels; prov. Se brtIler
est haut, bas, cette aanee, pa lazen komt
a la chandelle commie les — s aan zijn
dit jaar laat, vroeg. La veille de — s,
•ngeluk zelf fihnld zijn. Avoir apres
de dag year parchen. La semaine de'
les
zich met niets beduideude dingen
— s, de paaschweck. Je vous payerai
°ph:nide/so
s, ik zal u to pafchen betalen; f. pl.
rapillonacd , c, adj. t. de bot. naar eene kafleuries, paInzzondag, — closes. , de oerpel gelipande. Plante — tie, kapelvormifle zondag na parches. Faire see s,
ge plant. Corolles des, kapelyormige
ter communie gaan; prov. Se faire pri.
kloeinkelk, krans.
Bonnier (a)' la veille de iets doen wil.
Papillounage, , m. p. u. het heen et) 'Weir
len , waarbij gees yeordeel is, ale het
zwerven. .
te heat is. 11 fait carétne 'prenant avec sa
Papillonnides, in.
d'hist. nat. geflacht der
femme , et — s avec &oil our, hij weet
dag- en naehtvlinders.
wel in welk gezelrchap, en op sivelkets tijd
Papiaonner, v. flddderen , hcen en weer
teen zich kan ,ierlustigen.
zwerven, vliegen, ongefiadig op eeue Paquebot ou paqaetliot , in. (lees paitebo) t.
plaats zijn.
de mar. paketboot, yr.
Papillotage, rn. glinstering, yr. flikkerends Paquefie, m. t. de mar. de ontlerzeilen.
glans. Le—des )eux , het flikkeren,glins- Paqiier, v. a. t. de com. — des harengs, ha.
, teren der oogen. Le — d'un tableau, het
ring in tonele'n pakken.
te zeer verfpreide Licht lee tens fchiide- PAquerette,
t. de bot. foort vdn Ivitte ma; haarkrulling, yr.
delieffes, d.
f. papierrollesfe om het haar to Paquet, m. pak, bundel , tn. pakje, bun.
doen krullen. klettre les cheveux en — s,
deltic, I. Un — de liege, toil pak
het haar in pap:flatten leggen. Des draUn — de letters, een pakje brieven. Chargdes en—, faikergeed ix papier gewikkeld.
ger q. q. d'un iemand een pakje mede.i
Papilloter, v. a. het haar in papjertjeswingeven ; fig. fam. bedriegerij, yr. ,fireek
den, krullen; v. n. flikkeren, glinsteren.
poets,
Ne noes donned plus de ce
Les yeux lei papillotent continueilement, de
la, kohl nest zulke poetfen niet sneer:
oogen flikkeren hem gedurig; t. de point.
trousser son —, iijne zaken te zaUn tableau qui ,papillote eene Ichitterende
men, pakken, eel ties ¶i'eg begeven. Ce
re/slider/J. (waarin het te zeer
— s'adresse a y our, de zaak is op ri ge4
ferflrooiti of verdeeld is ;- t. d'impr. Des
?aunt. Je tetit hasarder le , ik wil den
caracteres — tea, letters, Welke dubbel
bed wagen. Ce n'est qu'un —, het is ten
gedrukt, gevlakt, getisibbelleerd zijn;
domoor, eon houten kiss. Conner le — a
Ce style papillote, ,deza fehriffwijze
q. q., ' ismand sets fehathper, bill ant.
is verfierd, flikkers.
wooid men, bits befegenea. rl pone son
pl., t..lide mecl..$1okken op de
Papillots,
bale.
hij heeft,
held, bij eons hintskeorts.
Paqueter,
Empaqueter.
Papinig ne, m.zie Papists.
Paquetier, 3R. t. d'imp:Izetter, die op flak
Papimanie, f. het 4and der geesteiijkets, de
werkt.
pausflad (Rem1).
Pioneer, ra, haring-, vischpakker.
Digestelar.
Paquis, m..zic Pacage.
Papiniaaiste,m.s.tie jur. regtsgeleerde aanhan- Par, prep. door, nit, met, in, vat , op
, ger Iv» l'apinianas; die ziju oordeel volgt.
bij; gedtirende, van wege, te, over
Papion m. t, eftist. uat.gr000 aap, (babouin).
enz. 11 l'a fait — creinte, bonte, hij
Papisine, m.pausdom, a.
heel) het tilt vrees, nit goedheid gedaan.
Papiste, in. papist, pausgezinde.
Passer — l'Alreniagne, door D'uitschland
Papistique, adj. dat depausgezinden aangaat ,
trekken. Se promener — les rues, door,
gaartoe bishaort.
in de firafen waist(elen. Ir Pa dit — rail.
Pappage ,
t. ,de jur.- erfgoed a.
lerie, hij heeft het nit feherts gézegd.
Papoque, m. foort van grants papegaaijen.
Jetez le
la fenétee, werpt dat nit, door
Papou ,
zekere visch r foort van kitikhet venfier., Faites le — amour,
amide
pour mot,, doer het air liefde,uit vriend•
gavpo
isucehhs e , tn. foort ,van rchoenen bij de In.
fchap veer tnif.' Je l'ai recn la poste i
*awn, en in het land van den greaten
ik *het. bet met den post ontvangen. 11,
Mug.!.
en jure — sa foi, hij zweert daarop by
Papules,
t. d'anat. huld.waterblaasjes, o.
zijne &only. II ne vou,s a pas conte
PITyras4k, e, adjs. dun , yliezig. Coquille
la --le menu, hij heeft het a niet met
—cde, /chap a meteene zeer dunne fcbaal.
omflandigheden, naauivkeurig verbaaldj
La capsule, du plantain est — de, het zaad
Deter terre, op den grand werpen. Ceof klakkuisje van de weegbree is vliezig,
la se fait — touts la terse, dat Ed•
zoo thin ale POPier•
je conbeurt op de. geheele narde.
Pep crier ou -murier papyrifêre, t. de bot.
, waardoor, waarail ik
papierboom; joort van moerbeziebootn
ott a-t-il passé ? want- is hij doorgeko.
welks fchors de yapannefen tot papier
men, doorgereisd ? 11 commencoit — se
gebruiken.
beklaplaihdre, hij begon met ' zich
l'apyritere,. adj. t. de bot. papierdravnd
le bras, seem hem bij
gen: Prenet le
itraan'aft men pipit kola maktn.
den arm. 'Lenez le couteau — le manCloy
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dig, heudt bet mes bit` den fleet. Tomkegelrneelig. Les miroirs ardents d'Archi.
ber — morceaux, in .flukken vallen. —
modes etoieht e, de brandiPiegel; van
honbeur, bij gcluk. Recevoir parties,
dirchimedes waren brandfnedig; zin.
in deelen ontvangen. Un poeme &vise
fiirettkig.
— chants, een gedicht in gezangen vet-- Paraboliquernent, arty. t. de geom. parade.
geoid. Labourer la Vigue (durant) le
lisch , volgens, op eere reiddenkegelfne'beau temps, den wijnberg gednrende dat
dige wijze; mit gelijkenisfen.
Parabolisme, m. t. de geom. verdeeling der
het wool weer is , bij fohoon weder,
fpitten.
ea,
gelijkheid door de bekende grootheid, yr.
Lois, in het jaar, in
Paraboloide , f. (on cone parabolique) t. dg
de maand, jaartijks, maandelijks.
geom. het door de nit-, omdraaijing der
allez - votis jcecze 13/pie ? waar gaat
parabool em hare as ontflane
gif henen, gedurende, bif dezen regen•
Sortir — un beau temps, met fchocn weer Paracelcisre,
aanhanger van Paracelfus
niwan. je yogi le dis ordre de mon
Chermetifche geneesheer).
pert, ik zeg het 11 van wage, nit, op last Paracelcistique; adj. Meciecipe
herme.
tique, hermetifche artredil.
van mijnen vader. 11 gagne huit florins
semaine, hij wint acht gulden in de ParaCellaire, in. hij die - eertijds het ever.
'week 's weeks. Partir — eau terre,
geblevene van de paufelijke tafel den
armen gaf.
to, over wetter, over land yertrekken.
De — ion cousia, van iv fig e , 9p bevel , Paracentese, paracentere, f. t. de chir. zie
Ponctjon.
'
van neef; t. dw mar. Nops kiwis —
30, . de latitude, wif hare's op f.Q breed- ParacentriqUe, Courbe paracentrid.
' ate. Par ci, - la, adv. hicr en daar, op
fche kromme lifts, die zieh van een gegeven middelpunt verwifgert, of lot
verfchcidene plaatfen.
J'ai lu ce livre
ze04 tiadert. La cburbe &elite par la
ci
la, ik heb dit book lifer en daar
(,,, elezen. Par cteca de la riviere, aan
terre atitonr du soseil est —, die van de
aarde om de zers belchrevens kromme
gene, aan de overzijde der rivier. — delift: is parleentrisch.
dans et — dehors, van binnen en van
buiten: devalit , derriere, van vo- Paracheveinent, in. voltooijing , voleindiging, ittatfle hand aan rex work, yr.
rflil, van achteren, J'ai passe — (levant
ParachOcr, v. a. volteoljen, valeindigen,
et — derriere sa maison„ Ile ben van vo.
volvoeren.
rot Pt van achterets_ ziftt finis voorbij
gegaan. ' Le jardin totiche b sa Anaison Parachronisme, to latrt elling ecner go.
beurtenis in de tijdrekening, to tegen•
derriere, de tutu raakt van 4chteoverlielling van prochronisine.
iin aan zijn huffs, is achter zijn hnis.
Etre bossu
devant, van voren ge. Paracbete 4 nit valicherns aan den bol der
lnchtreizigers,
bel, t zijn. l'renez-le derriere, grup
kern 1'47# aehteren. 11s comparurent — 'le- Paraclet , m. t. de theol. trooster, heilige geese.
vant moi notaire,ziY verichenen year tnij Paracletique , adj. et in. t. de lit, gekedenc.
book tot 0a:weeping der heiligen in de
hotaris.' II fut ordonne de comparalcre
Griekfche kerk.
devant le juge, hij word belast veer
ilex rcgter le verfchijnen.
(an) des- Paracmastique, f. t. de med. cone heeds
nentende, minder wordende koorts.
rous, van onder,
Caul ,dessus, be.
van op, everheen, daarenboven. Passer, Paracope, in. t. de med. kleine en weer
overgaando raaskalling.
des,ous la table, onder de tafel heen
kruipen. L'eau couloit
hct wa- Paradousie, f. t. tie mid, valfehe gewaar.
wording van zekere toonen.
ter Hop er ovet:heeu r
portdit un manteau dessus son habit, hij droeg tenet; Paracusie, f. t. de med. oath:ids/4a , per..
ward hooren; dabbel hooren, o.
snantel (boven)- over zijnen role. II a
nomie, f. t. de med. etiterlijke
saute — dessus cette =raffle, hij heeft Paracynancie
ontlieking in de keel, waarbij de adenines.
over dozen muur gefprongen. Regarder q.
zoo moeijelijk is, dat men daarblj
'
dessus les epaules, seneand ever de
de tong uitlieekt.
jehonders, met minacheiti4. ganzien. Je
lui ai donne un florin dessus 1e marche, Paracysis 1. t. de med. zwangerheij buitets
de kaarmaeder.
ik he# hem ienen gulden op ' den keep
tie (eilf toegift) gegeven; "zie verder Paracysme, zie Paracousle.
Parade,
f. ftaatfie ; pronk,, m. tentoongel,
Dessus.
trop,
devers, *le Devers.
flag, vertooning. Cela n'est mis la que
to veil ; t, de' mar. Le traveri tin boadat is daar llechts tot pronk
pour
soir, kraatiba/ksirqza. — 10 hanche, op
yertensing gezet. Un lit de
de rindveering. neuf brasses, ep ne
een
prank.. paradebed., 14 fait de son angee vademen.
p ar a , Tier, ksch flak geld, e..Partngeesch voir, hij pranks met zijne geleerdheid,
-kutide; t. dieser. afiweriteg van eenen floor
ge.Cdfluk in de 6ost.
(in het fchernton). La — est difficile ayec
p1. t. d'hist. aaq. de koenfie,
Parabelaiks,
till maitre d'armes, het afweren, , pare.
deepperfle der kamprechtcre die tegen
refs, is moeijelijk met eenen fehermmees.
die de
stile .tiieren fireden; t.
ter; t. de milk. parade, wachtparade.
door de post befitnette zieken eppasten.
Allons a la —, laat ens naar do wachtealabblFare, zie hot vorige woord,
parade' goats. Le, roi , k son, iarrivee , se
parabo•
i t,
Yarabole, tf.
reedit a la
de koning begaf zich bij
a. tine belie —, sent fehoone gelijke.
zijtse aankonsst, rear de parade; t.
nis. Les de 1'4criture stkiiite, de para.
mar. Les vaisseaux firent Parrivée de
kelen, gelijkenfslen 'der heilige fchrift ;
l'auairal , de fchapen paradeerden bij de
beget., brat:dt. tie geom.
aankontst'van . den admires/ f t. de man.
in:de; parabool.
ephonden, fillhonding vats een paard ntct
geom.• in Lien-vortn
faEa.polique, adj. t.
Sea teuvi. Ce aeval est set 3 , 11 'es sAker b y #ndjnede, brandfizedig
hh3
die
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di: paard /ioudt op het geringfle tee ken
fill; zotfpel , o. zotte Derrell, die de
k eordedanfers, en andere fpecllierien voor
de fpelen aanrigten. La -- vain quelques
fois mieux que la piece, het pots ipel, kluchtfpel , de zotte kuren , zijn dikwills Deter
elan het flak. 11 jouoit une hij fpeelde een z,otfpel.
Paradiaston, nt. t. de log. naauwkeurige onderfcheiding van ltetrekkelijke ovefteenkomentle bep..,rippen.
Paradigme-, L. de grain. voorbeeld, o.,
fchets, vr. Les — s des conjugaisons, tie
fehetfen tier vervoegingen.
Fa:adig,alnatique, f. kunst van alle foorten
van figures; in pleister te ',taken.
Paradis,
paradijs, o. Dieu chassa Adam
et E‘e do
God fang,* 4dam 4n Eva
lilt het paradifs ; hemel, verbliffplaats
—
der gelukzaltgen, yr. Les joies
seront eternelles, vreugde des hetnels
zal eeuwig zifn fig. vermakelijk, aan-gennans oord. Son jardin est trit vrai
zijn Coin is • een waar paradijs. II s'iitagine etre en —, hij verbeeldt zich in
Jtet paradijs to zslin; pop. Sur ma part
de, stir la part que je pretends au — ,
heid;
1,sij
milne zalig zoo lvaar ik zalig
wensch to warden; de hovel, galerij, de
laagfie plants, fchellingsplaats, in den
fchouwburg; t. de bor. foot: van appelboom. La pomme de —, paeadiisappel ;
• d'hiat. nat. —, oiseatt de —, (paradiou
sier) paradijsvogel; t. de mar. Le
la chambre d'un port, binnenhaven, vr.
Le --- dµ port de Brest est fort vaste , de
binne,nhaven van Brest is zeer groot.
paradtjsvogel.
Paradisier,,
Paradoxal, e, adj. lvonderfpretikig ivon
derlijk; tegenfirijdig; wonderfchljnend,
paradox. Une opinion — e, wondeilijke,
tegenfirijdige meening.
raradoxe, m. vonierjpreuk, fehijnbare tegenftrijdigheid, yr. zaak, fielling, Welke :wen het gezond verfland fchijnt non
t. , loOpen, en nogtons waarachtig is; adj.
Vet'Paradoxal.
.raradoxisme, tn. t. de reth. figuur, Welke
zeer tegenovergefielde eigenfchappen vereenigt.
aradoxologue, vooeiander, ,verdediger
van fchij nbare tegenfirijdigheden; foort
van kluchtfpeler bij de ouden.
Parafe, paraphe,, in. trek mft de pen na
de onderteekening. 1.1 a sine son nom
ayes tin hi) heel; zijnen naam met
eenen pennetrek geteekend. Plnsieurs personnes sigaent sane mettre de—, veer pouf°.
nen onderteekenen zonder eenen naanstrik.
Parafer, parapher, v. a. partspheren, eenen
trek* met de pen maken. Un acte parafe para.
eene met den naam onderteekende akte.
•
l'arafeu, m. kleine muur veer de opening
van eenen glasblazersoven.
Parage, rn. afkomst, y r. /land. Un homme
de haut een mats van hoege ofkomst ;
t. de' mar. zeefireek, heogte. La mer est
nes- orageuse daus ces —s, de zee is in
ieze fireken zeer onflaimig. tin vaisseat
muffle en —, een elan cent goede plants
voor anker liggend folzip;,;. de vign. de
eerfle bewerking van den .wijnberg na
de wijnlezing, vr.; t. de jur. beat van
est; leengoed under sneer erfkenamen, o.
t. de pout. die ten
Parageau, parage.ur,
itingeed tegehik,met eenen anderen bezit.
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Paraglosse, zie Glossocéle.
Paragoge, f. t. de gram. verlenging, bilvoe•
ging van eene letter of lettergreep.
Paragogique, adj. t. de gram. bijgevoegd,dat
verlengd is.
Paragraphe ,
afdeeling van eene verhan.
titling enz. (0). Cette loi est au septième
deze wet flant in dc zeeende afdee.
Paragua , f. t. de bot. blad eeper plant in
Peru , die dear al; thee gedronken word:.
Paragoriante, paraguante, f. p. u. blijk van
erkentenis , gift, gefchenk veer gedanc
vriendfchap enz.
Paragueen, m. e, f. inwoner, itnvoetiller
van Paraguni.
t , Paraimer, zie Aimer.
Para
ison, f. t. de verr. gedaante , die men nal
gefmolten glas geeft , he; rollen von het
gelissolten glas op eene ,ifzeren plant , on;
hetzelve die gedaante to geven, die het
hebben wet.
Paraisonnier,, m. t. de verr. , fitiegelglatbiae
zee.,
Parak nencie , zie Paracynancie.
Paralainpsis, zie Leucoma.
Paralea , m. t. de bot. bbom von Guijana,
welks bast veer kina gebruikt words.
ralipoménes, in. pl. de twee boekin der
kronijien, o.
Paralipse, f. t. de reth. figuur in de redekunst ,waardobr de aandacht op iets gevestigd wordt , dot ten redetoar fcheen
to willen voorbijgaan,fehijnevergang.
Parallactique, adj. t. d'astr. parallactisch,
tot het vcrfi.heellicht bohoorend.
Parallaxe,
t. d'astr. parallax, pf onderfcheid, tusrchen den lvoren en fchijnba•
ren hand eener verfcheellicht, ver•
fchilzigt, o.; t. de chir. beenbreuk, met
verplaatjing der gebrokene deelen.
Parallele,
t. d'astr. parallelkring on; de
aarde of Hemel; vergelijking, T.butes les yilles qui sent sous le mime — out
la mettle, latitude, al de fieden, welke'in
denzeifden parallekring liggen, hebben
dezelfde,breedte. Dlertre deux hommes en
menfchen in vergelijking 1101*
/en. Faire le — d'Alexandre avec Cesar,
ille4ander met Cepr vergelijken.
— en Pair, eene verkelijking,
vergelij king zonder grond ; t. de geom. tha
— h vis,parallelliniaal.
Parallele, f. t. -de geom. evenwijdige
eene lijn, welke nit eene andere
altijd op denzelfden affiandvoortloopt.Ces
deux rues 4911t — s l'une a l'au*tre , deze
twee firaten lolpen in gelijke, evenwij.
dige rigting met elkander. Les ablate.
s, de zonnet
ques et Peqqateur soot
keerkringen en de evennachtslijn
evenwijelig'e lifnen; t. de fort. vereeni.
ging turfchen twee loopgiaven; , adj. pa.
rallel, even yer van elkander fig:sande,
evenwijd,ige
gelijkwijd/g. Ligne
Parallelement, ady. evenwijdig.
Parallelip4pefle, m. t. de geom. figuur, met
zes regthoekige zijden , yr.
Parallelisme , rn. t..sde geom. d'astr, evenwijdi.
ge fiand, .14e — de l'axe de , la terre, do
evenwijdfge fland van de as met de ant.tie. Le de deux rangdes d'arbre, de
evenwijdige ,Hand ' van twee rijers boo.
men • t. d'opt. het parallel voertgesan der
Pargildlogramme, tn. t. de g6ora.. fang-wrap/4.
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vierXant , waarin de tegen elkander over- Parantine , f. zie Scapolite.
lofredenaar bij do verkrz.j.
fiaande zijden aan elkander gelijk zijn. -Paranymphaire ,
ging van eene akadeniiiche waardigheid.
Parallelographc, m. Iverktuig om parallelParanymphe, t. d'hist. aril. fptelgenont
lifnen te trekkers, e,
Paralleloplenron ,
des bruidegoms of der braid; paranimf
envolmaakt vierhoek , 0.
bij erne openlijke promotie oars de uniFaralogisme, t. de log. drogreden, valverfiteit ; lofoede bij zulk relic g:elegenfche fluitreden, ontflaande slit gehrek
heid , vr.; leijanker der verloofae prin.
van doorzigt, ter onderfcheiding van
cesfes;.
Sophi,me nit fl,itsvindigheid komende,
croyoit avoir trouve une demonstra- Paranympher, v. a. eenen , die cent akade.
mifche waardigheid verkregcn heeft,
tion, mais ce n'est qu'un hif meende
eerie lofrede prijzen.
een bewijs ge yonden te hebben, maar
Parao, m. t. de mar. Rein Ihdiaansch
het is fieekts eene valfehe fluitreden.
Faral ter, V. a. verlammen. Le cote droit
vaartnig, gelijlecnde naar ten jonk, o.
estydejh paralyse, de regter zijde is reeds Parapegme, m. t. d'astr. werktuig, om den
verlamd ; fig. — les forces d'une armee ,
flilfiand der zon aan to toonen, tafel
waarop de astrologisten hunne gewaande
de krachten van cen leger verlammen.
regels fchreven; t. d'hist. anc. metalen
La paresse paralyse tous ses bons desseins ,
tale's, waarcp de wettest, de verorde.
de lstiheid verla)nt , maakt van gecne
ringen gefehreveat werden.
waarde, al zijde goede voornemens.
Paralysie , f. t. de •med. verlamming. La — Parapct, m. t. d'arch, de fort. borstmunr
d'un bras, de verlamming van eenen
can eerie brag, can cone kaai ; borstvering aan erne vesting boven den wal, vre
arm. L'apoplexie se tourne souvent en —,
de beroerte brengt dikwijls eene verletm- Paraphe , zie Parale.
ming te weeg.
Paraphernaux, adj. pl. t. de jur. Biens —,goede.
ren, die cone 7 , roult , zielt veer bedingt,
raralytique , adj. verlatzd, geraakt
gedie nict in den bruidfehat begrepenzipl;
roerd. Un membrc (paralyse) , een verhawelijks voorwaarde (conversion matrilamd n est — de la moitie do corps,
monia:e); goederen, die eene getroewde'
bij is aan eene zijde , aan de helft van zijn
vrouw door erfenis es74. ontvangt.
ligehaam geroerd, verlamd ; s. geraakte.
Paramecie , f. t. d'hist. nat. plat, langwer- Paraphimosis„ m. t. de chir. opzwelling der
voorhuid, vr.
pig infurse diertje, dat men in zeewater
Paraphone , adj. t. de runs. zamenfiesnmend.
vindt , o.
Paraphonie , f. t. de med. gebrek in de
Paramese,t. d'anat. ringvinger.
fpraak ; t. de mug. zamenfiemming ; zaparametre, p1. t. de geom. parameter. Le
menklanken.
— est la constants qui entre dans Pequation
t. d'hist. ecci. koorzanger,
(rune courbe, de parameter is de onveran- Paraphoniste,
Ante —, eerfle koorzanger.
derlijke,befientlige grootheid, die tot de
Paraphore
,
zie Paracope.
vergelijking van eene kromme lijn behoort,
t. d'hist. tee'. pachter der Paraphrase, f. omfchrijving, uitbreiding.
Fararnonaire ,
— du pentateuque , omfchrijving, uitbrei.
kerkelijke goederen.
ding der y ip' beckon van Blazes ; figs
t. de chas. ufterfle punt vat:
j'aramont,
kwade, kwaadaardige uitlegging, verde hoornen der herten.
klaring, verdraaijing.
t. d'hist. nat. foort van krabai
Farangare ,
Paraphraser, v. a. omfehrifven uithreiden.
be in Brazille, yr.
Parangerie, f. t. de jut., zie Corvee.
Les psaumes soot paraphrases par divers auteurs , de pfalmen zijn door verfeheideve,
Farangon, rn. t. d'impr. foort van drukletfchrij y ore uitgebreid, omfchreven ; fig.
on parangoine,
tees , vr.; t. de jard.
knead uitleggen.
eene bloem, die ieder jaar altoos even
; swan; in Smyrna, gegeven Paraphraste,m.famatitlegger bif onifehrijving,
fchoon
aan de fehoonfie zijden flojen rite (zone- Paraphrastique , adj. inns. Une traduction —
(paraphrasee), eene ornfchrevene verealing.
; t. de miner. zwart jaspis , mariner van
Zweden; vergelijking, vr. voorbeeld, o. Paraphrenesie, t. de med. zinneloosheid
razernij.
(vieux) Faire le — d'une chose avec une Mitre eene zaak met eene andere verge- Paraphrosinie, paraphro-synie, f. t. de med.
- de beaute , voorbeeld van
geringe zinneloosheid, sazernif ,
door .vergift of drank.
fehoonlzeid. Cela est sans —, dat is on,.ergelijkbaar ; adj. Diamant diasnant Paraphysts , f. pl. t. de got. fapvezeltjet
aan hetboommos eigen, o.
tan vitmuntende , volhomene fchoonheid,
Paraplegie on paraplexie t. df med. very.
zeer groote
groette ; adj. 1. Perle
lamming van alle deelen des ligehaams
rel, vr.
sbehalve,het hoofd.
Parangon6er, v. a. vergelijken; t.
letters van Ongelijke dikte, even dik ma- Paraplexie , f. t. de med. ligte geraaktheid.
ken. Se -, t. de jard. van biome:2, al- Parap/euresie, f. t. de med. oneehte, valftna
zijde p.ifn.
toes even feheon, fraai blijven.
Paraplenristis, f. •t. de riled, ontlieking vas
Faraniser, v. a. jaarlijks makers.
het ribbevel, vlies.
} g ranite, d'hist. nat. naarn, dien men
regenIcherm;t. de fond. plank,
eertijd, aan eenen kelderen ametist gaf, on. Parapluic,
die voor het fpatten beyeiligt.
Paranomasie, f. t. de gram. overeenkomst,
gelijkheid tusfeLen twee itoerelen van Parapoplexie, f. t. de med. vali che beroerte.
t Parardir, v. 0. van liefde branden.
verfchiliende talett.
Paranomase, f t. de rhet. figuur, door twee Parartryme, f. zie Entorse, Luxation.
Pararythme ,
t. de med. ofwiftende , Hier
gelijkluidende Iraorden te verbinden.
met den ouderdom overeenkomende pols.
verrukkelijk. Unc
rarant, e, adj. fchoon
vesflurt, die Parasangc, 1. t. crane. iengte, leindytaat
e eene flol,
etoffe
de Prefer van zo Itaffieg.
ickoon is,
II el: 'a 4
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Paraschium, post-scaium , M. t. d'ant. ket
de. gevangene ()esters nederlegt ; kom vati
ociterjle van eenen fchnuwbulg, nuaarin
een zoutwoeras. ,
de tooneelfpelers zich kleeden.
Parcagq,
t. d'4con. verbliff der fchapen
Parasceve on parasceve, 1. rusidag , m. Ivorop de bottwlanden, o.; t. de coot. op fomidi voor den fahbat bij
ber6ng
yotien.
mige plaatlen , het ivei loon van fchapen,o.
Farasche, in. de 54 afdeeling van de pill'
handvol zijne, ga4
, pantenne,
hoeken Mozes d,or de ,7eden, waarvan
ran, yr.
zij leder fabbatdieg eene
Ppfce!le, 1. flukte, deeltje. 4,Dn a vendu
Po.,aselene , f. t. de pilys. bifmaan.
rrare put —s, MCB beef t het land bij dealP arasite, in, tafelfehulmer, panlikker; aej,
ties verkocht. Diviser une chose par — s?
Plante —, plan t die op eche andere groeit,
4n plusieurs
s, eene zaak in verfchei.
En daarait hear voetiftl trek:. zoo als
dene flukjes verdeelen. Payez la sOmme
het wrangkruid (cuscote);' t. d'hist. nat.
s, si vous ne le pouvez pas tout d'un
par
Insecte , infekt dat op andere dieren
coup, betaal de lam in kleine portion,
gelijk cif luizen,
enz.; I tcrmijnen, zoo gij het met op cens Runt.
fig.
woord, dat in een werk Parceller, v. a. in fiukken , deeltjes deelen.
enz. te dikwiils herhaald wardt. Un sty- rarccque , conj. omdat ,
Permits.
le d'orqements
s, een fchrifflij1 vol
J s le payerai,- — cela est juste, ik zal het
wet dikwil ls herhaalde verjierfels.
betalen, omelat het biltijA: is. Un horn.
me n'est pas pauvre l —
n'a rien, mail
Parasitique , f. p.
panlikkerij, tafelfehui.
Merij.
.- qu'il ne travaille pas,.ien mensch is Diet:
arm , om dat hij niets'heeft riaar deParasol, in. zatislefehorm.,
wij/ hij niet werkt.
Parasquinancie, zie Paracynancie.
Parchasser,, v. a. t. de char. een wild dier met
Parastate,
t. d'anat. zie Epididyme.
Parastremtne,
de windhonden, zonder blaffen; vervalt. de med. jituptrekking,
gen. Its se soot mis Bien tard a — le ccrf,
verdraa;fing van den mond, van het aanzij hebben zeer law begOnnen, het herr
gezigt, yr.
Parasynancie, zie Paracynancie.
met de honden te vervolgen.
perkament, parkement ,
Parathenar,
t. d'anat, fpier. gars den klei- Parchemin ,
nen teen van den 'act.
livre'reli6 en —, een , in perkavient
gebonden book; fig. Alonger le —, zips
Parathise, oplegging der handers.
efchrift op eene onnoodige wijze wijdj
Paratilme, m. kastijding op de echtbre.
loopig waken; jets op de lane boats
leers, y r.
vitlegger, onderwiizer van
fcbuiven, p1. waardigheden, y r.; adel-,
Paratitlaira,
s, hid is.
korte uitleggingen, biftitels des wetlijke titel, 11 est fier de ses
hoegmoedig op zijne waardtgheden,adelboeks of der pandekten.
op per•
s,
iijke brieven. 'Vieux
Paratittee, m. t. de jur. kola verklaring ,
kament • efi-,hrevene oOrkonden.
nitlegging der titels van het wetboele of
parkementmakerij,
beret.
Parcheminerfe; f.
van de pandekten.
Paratre , in. ilieivader,, die zijne kinderen
derij , `koophander in parkement, rn.
parkementmaker,bereiders,
Parcheminier,,
inqhandelt.
Parci&e, f. deelfier,, die iets met eenen an.
Paratrime, zie Erythine.
t. de phys. blikfemajlei4eren dealt.'
aratonnerre,
der. Franklin est Pinventeur des —s, prank- Parci - parla, adv. op onderfeheidene plant.
fen, bier en daar.
lin is de ultvinder der blikfemaftei.
Parcimonie, f. zie Parsimonie.
der;..
arclauses, beter Parcloses, f. pl. t, de mar.
om van hulten
faravent m.winelfcherns ;
losfe bodemplanken in een ,khip; t. de
een glazen venftente dekken, a.; fcherm
men. dwarsbalken, vs. awarsfpijlen aae
in een vertrek voor des; togs.
Parclo.
vitgelnedene
to
drommel&flapperloot!
Parbleu! 'tilted. pop.
n. zachtjes keketi, opkektn,
—, adv. eindelijk, tot be/init.
se, a
parbouillir,
Parconier;
- icon, f. deelhebber
iet$
p z ede n.
oi
, in. perk, , lustbosch, o. diergaarde,
(beter partionier)'.
! arc,
warande, y r. Le grand, le petit — de Par consequent, adv. bij 4evolg l geyolge.
lijk, derhalve..
Versailles, het. groote , kleine perk van
Verfailles. Il y a cinq semaines tine je Parcourir, v. a. doorlorpen, doorreizgn,
de
Cleves,
vaor
vief 11' eken was
deorbladeren enz. je Nrcours toute la
fus an —
villa pour votis chercher, ik doorloop de
ik in de dlergaarde te Kleef. Un — d'uganfehe
te
J'ai par.
ne iiene de tour, eels lustbosch van ern
144 ,,r in den amtrek. Les murailles d'un
couru toutela province, ik heb de geheele
provincie
doorgereisd.
'Le
soleil
parcourt
van
een
perk;
t.
,
de gu.
—, de murfn
le zodiaque, de zon doorloept den dieren.
de Partillerie, artillerieperk,wapenplaats
riem. J'ai parcouro tour ces livres, ik
in den leger. — des vivres t zoetelaars
hob 'al deze bookers doorbladerd, doorge.
plaats i n een leger; t, d'&on. vetweide,
reopen. 'Pour jiver d'un ouvrage, ii ne
— de moutons, fchaapskooi, kefloteplaats, .waarin des nachts de fchapen
1cs
suffit pas I'en
cm een, werk
chas. eery met
to hooerdeelen, is let Diet genoeg,, hetvegefloten worden; t.
doek bellatene .plaats, waarin het 'vile'
zelve'doer te bladeren,
q.'des yeux ,
iiinan ad naauwkeurig gade/laan.
inp sie jagt geiaagd woreft , em het beter te kunnen fchieten; t. de mar. plaats ParcOurs, m. t. de coot. evereenkomst van
of hot,' wear met; de rchepen van den
eenige heeren of deepen, om hunne beesboulet, kogel.
ten op hunna weiden gemierzfchappelijk
flaat in bewaart.
d'tin vaisseau,
te laten loopen,
rakken in een fchip.
keestenhok op een fchip;t. de péch. halve Par- de5a, adv. herwaarts, hierdoer, zit
etaaanfche isijiniting van netters; eene
yerdtr
4ni.ager eocbareide plants, waas men
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hebben eenen gelijken ijver tot het flug
Faii-eessus de viole,
kleiner en hoeger
deren. cues deux elloses - la ne sone a
gefiemde viool , yr.
— les, doze twee dingen zijn niet aan
Pardi , pardieune, interj. pop. waYirlijk.
—voilaunpsthme,
elkander gelijk. On n'a rien vu de —,
dat is waarlijk
felt kortswijlig inensch. enne, qu'il
men beef: tiesgelijken niet gezien. Que
feriez vous en pareille occasion? 'bat zouelt,
fe facile ou non , je 'Wen moque, hij wogs
zich ergeren of vier , ik kreun er
gij bij gelijke gelegenheid dean? pron.
lis sp il t a billes — es , zij hebben elkanom.
Pardon, m. vet-v y ing, vergiffenis , verfcheoder niets to verwijten. Toutes chOses —
ving', vr. 11 ne vent pas demander —, hij
Its lvannfer alles delijk is.
it'il niet am vergeving vragen. Je vous Pareil, m. — le , 1. wedergade, dezelfe
zaak, C'est un garcon qui n'a pas
demande monsieur, si vous interromps, ik vraag rr cm verfchooning,mijn
eon —,'het is een jongen, die zijn weerga,
zijns gelijke niet heeft. Voila on beau
heer1 wanneer ik u oPhoude, in de reds
'valle. interj. —1 Je up voulois pas
'ehien, it faut cherche,r son —, .4 .at is een
vous offenser, vergeving 1, vergeet Inij! rk
fchoone hoed, men moet zijers gelijke
,tilde u niet beleedigen ; t. de rel. cath,
zoeken, Je lui rendrai la — le, ik zal hem
driewerf geklep (der /lok in de Roornfche
met gelijke niunt betalen. Je me coinplaatftn,om de gemeente to Ivaarfchuwen
porterai a la —, ik za/ mij ep dezelfde
wijs , even zee, gcdragen. 11 taut nous
van to bidden, o. Le — est sonne , het
hidklokje heett geklept
excuser a la —.le, wij moeten ons even
pl. afiaat van
den pans.
zoo verontfehuldigen. Si vous ine faitcs,
ce plaisir la, 4 la indien gr.]. Da;
Pardonnaire, m. die den afloat to ,tome
tritdeelt.
dit vermaak doet, •zal ik bij gelegenrrrdonnable, adj. verzeefli7k. Une offense
held her even Z60 doers.
eene vergeeflijke beleediging. Cela Pareillement, adv. ir,sgelijks. Vohs le dêsi.
n'est pas — a un homrne aussi sage, dat is
rez, et rnoi gij verlangt het, en ik
eenen zoo wijzen man niet is vermeil.
insgelijks.
11 n'y a ries de si que ce qu'il a fait, Vareira brava, f. t. tie bot. Amerikaanfc
- he
plant, ilde wijngaard, fn.
niets is vergeefllijker, den wat hij geParelie ou parhelie , t. t. de phys. bijzon.
daan he y ft.
ardonner, v. a. vergeven, kwijifehelden, Parelle, f. t. de, bot, zif Patience.
ontjchuldigen, genade fchenken; 1, erfaio- Parembole, f. tusichenflelling, ingevoegde
yen. Je vous pardonne cette faute, ik verparenthejis.
geef u doze fell. On se pardonne souvent farement ,
optooifel, o. opfehik, m.
a sui-même qu'on ne pardonne pas aux mirand, verfierfel, a. enz. Un beau — d'autres zich zeken vergeeft men di kwijls het
tel,, een dchoon ontaar ve llie rfa opgeen men anderen met zal kwijtfcheiderr.
Donner un
une eglise, eener
Une si graude bevue ne lui sanroit km
kerk een fieraad geven; t. de mac. Le
—de,
een zoo greets rnisflag kan hem niet
d'une Pierre, de buiten-, vootzijde van
worden kwijtgefcholden. Pardonnez mot,
eenen fleen , na dat hij gelegd is ; t. de
je l'ai oublie, ontfchuldig mij , neem 'het
tail. Les -- ts d'un habit, de opliagets van
tnij niet kwalijk, ik heb het vergetsn.
de mouwen van een kleed ; t. de van.. Le
La moil ne pardonne a personne, de deed
.- du ctrf, het roode vleesch aan de huid
verfchoont ;demand. Les soldats_ne parvan het hert ,o. t. detbouch. vet op de pens
donnerent ni age ni h sexe , de foldaten
van een lam, o.; t. de fauc. de fraaifte
,'erfchoonden noch ouderdons noch` go.
vtekken op de vederen van eenen valk
flacht.
vr.; bij de firetenmakers, de groete
Pardonneur,
vergever, een die iets vet-.
rand/leenen ado; caner; fireatweg; ultfchoont, vergeeft.
monstertng , baboording van fen kleed,
Pare, m. zekere Vogel.
vest, mantel, vr. Un
fagot, dikke
Fare, e, adj. t. de jur. Execution
knnppel in takkebosfen,
onmiddelijke geregtshulp, zie verder t P arementier,
kleederen floffeerder.
Parer.
Parenchymateux, se, adj. t. de bot. tot her
Pareage, pariage, f. t. de jur. gemeenfehapmerg der planten behoorend ,vleezig.
pelijk regt van twee bezitters op een Parenchyme, t. d'anat. eigen wezen der
goad, o. Une tell* tenue en —Par son ptingelk. anaen (als van het hart , de lever,
re et par is mien, een van zel nen vader
long , milt en nieren); t. de bot. merg
en den vajnen met gelijk regt 'bezeten
der planten , vleesch der vsuchten, a.
landgoed.
Parenése , f. t. did. vermaning tot deugd
par6atis, t. do jur. Lat. uitlr. kanfela.
atedekundige leerrede.
rijbevel (aan eene lagere regtbank), Parenetique, adj. tot deugd, zedekunde ver.
fchriftelijk veriof on; een vonnis in een
manend, opwekkend.
lager of ondergebied to doer?, vitvoeren,o. Parensane, t. de mar. (in de Levant) Rai.
Pareau on pareu, Indiaansch vaartuig,
re la —, zich zeilverardip waken, alles
dat veer- en achteruit kan varen, o.; t.
in het werk fiellen, de aanfialten maker,
tic cir. diepe en' naauwe fineltketel; pl.
om ander zeil te gaan.
on pareux, t. de p4h. fieenen, die to.t Parent , m.
te, f. bloedverwant ,
gewigten flan de Bette; dienen, vooral
vriend,
paternel, maternel, bloedveraan de zegen.
want van vatlers, van rnoeticrs zijPaten ,f. t. de :Org. gedeelte van den oven, o.
de. Nos premiers
ts, 4darn en Eva.
Paregorique, adj. t. de molt. pijnjlillend.
Nous s'ornmes
ts, ;cif zijn bloedvrien1. .1-ell, le, adj. eelijk , gelijkvormig , evenden .
- Il n'a aucuu
h,eft geenen
gelijk, weérga. Nous sommes
Is en
bloedverwant ; pl. ouder:, nabefiaanden.
Age, wij zifn gelijk in faren, even and.
Je n'ai plus de —, ik
geene ouders
41s ors time — le ardour pour
sneer. Se marqr sans le c,.)nseniimen L de ses
Z if
hhs
si,
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s, zonder toefiemming zljner coders
als cent braid, als eene rOligtilet1- kas.
baleen.
Il se pare des plumes d'autrui, hij verflert
1- Parentage, tu. zie Parente.
zich, hij pronkt, met andermans veiren;
Pareutales, f. p1.
fig. 11 est difficile de se — d'un ennerni
ouderlijk lijkfeest,
o. (funerailles des parens).
convert , het is moeijelijk eetten yerbor•
rarentd , f, maagrchap , bloedrerwantIchap ,
gen vfjand te on'wijken. Je saurois bien
0. 11 y a -- entr'eux, zijzijn met elkanme de sa langue, ik zal'rnij wel weten
der.vermaaechapt. 11 a donne un diner
te beveiligen tegen zijne tong,
a tout .sa
hij heeft aate zijne ge- Par4e
t. de coal, gevoelen der kooplie•
heele bloedverwantfchap een eten
de.,, gefthillen, -On de•
gegevsn, kij heeft zijne ganfkke swagmandera le — des trois premiers negociants,
Cchap ten eten gehad.
men -zal het gevoelen van de Brie eerfie
t argna le , f. zie Parente; fariciiiebetrekkooplieden v y agen.
king.
ramp, su. t. d'arch, bifwsrk aan ten hoofd.
Parentlkse f. tusfthenrede,; , , 1.01.0,001,0's.
work. Ces deux colonades font un joli —
a-ce-chftteau, doze twee rijen zetilen maVoila une longue —, dat-is 4C1te • latege
-ken ten *Noon bijwerk ran dii krsteel;
tusfeheniede. Mettre des paroles : entre
5, de peint. biffitukken , .in cone fchilderifi.
deux — s woorden tusichen.siree haken
in acne pareuthefie zetsen *( ) Dar — ParermOentes,.m. pl. t. d'ecel. war en *kepi
:ere van de zevende teuw,- die den
i* u
je volts clirai, tnsfehen. ksiden
de par q.
bel , naa, buts gevoeletr, en- tegen ,het al.
zeggen. Ouvrir,, fernier ,la
geypeene gevoelen verklaren wilden.
theist beginnen, fluiten.
rarer, v. a. opfchi Veen; opfmakken, verfle. Pard4ier'-paresis, f. t, de med. halve, opvol,
komene xerlatnming der leden,
ref; optooljen pronkenb --une
tin autel, tine chambre, cent kerk, , een Paresse,-K quiheid,traagheid, vadzigheid.
Agir , avec —, met luiheid, traag to week
witowir, eene korner opichikketr-, , velfiegame. -II- a perdu la subsistanee par
rem ,Les perles et les diamants -parent bien
kij,keeft zijn beflaan door . ,zif ne- traagune femme, 'de paarlen en de diamonteR
/aid kverloren ; lam. 11 pane sa vie dans
iverfisree cane vrouw zeer ; t. d'eser, —un
wit donee
brcengt zijn levels in
coup, une botte, une estocade, ,eenen flag
zeete rust door, hij doet niets. C'est par
how, float afweren, pareren. — et porqusil
,
ne
va
pas
se
protnener, nit traag.
ter en ineme temps , ter gelijker tijd pa..
held goat hij tact irandelen. Je le relereren,,en floaten. — de la main, mat de
verai bien du- pecht de* ik zal hem zij*
hand pareren, afweren; t. de jer. Titre
no eraregheid wel verdrifven, ik zal hens
pare, eene tot volvoering, exeensie,
wel
voeten maken,
t.
de
tan.
De
klaar zijnde oorkonde ;
caresser , v. U. den luijaard fpelen. a
1.113 cuir,. setae baldreini,,een, be.
paresse plus de deux heures dans son lit,
fchaven , belt:side's , dun g en: De la yaij beep moor dan twee siren in zijn bed
cht parse, hereide koehuid ; t. de IrarOch.
den
Inijaard gefpeeld.
den
hoe
van
den
le
pied
d'un
eheval,
—
Paresseusement, adv. inns. met luiheid.
voet eons wards met het veegmes
ken; t. de mar. gereed , klaar maken. — Paresseu g , se, 'adj. lui , traag , vadzig,
Vous etes Bien
gij zijt zter lui. 11
un.ancre, een anker tot het gvbrttikklaar
travail, nil is traag tot 'het
Fat —
make". -Fare a mounter! klaar bij het
hij heeft tnoefte
,vcrk. C'est lsn esprit
anker.c. --4a virer • klaar om te'vendetz 1
fets te begrijpen; s. luiaard,
— manoeuvre ., touwtf es op hottejea offet,w,.
l‘ct is
lui
,
traag
menseh.
C'est
un
eerie
.werk-opfchieten. Parer un abordige
un tap,
e'en lniaard. Faire le —, den luiaard
elan boordkoming' vermijdin.
!plow; t. de med. it a 1' stomas zijune isle, eene kaap , eenen keek ei'fie smog doet hare diensten to langzaaui,
land veorbif, omzeilen. Nous fumes trois
filet zoo als het behoort. 11 2 le veutre
fours, a le cap de Bonnf ksperance, wij
Whist. nat.• de
hij is hardlijvig;
bragten ds-ie dagen door, ens de kaap
luiaard (een viervoetig ook lei geGfiede c iloop oin, voorbij . te zeilen. tin
se
,
f,
zeker
opgemaaks
vrou,
noemd).
—
vaisseau en- construction, een Mitt " (fat
wenkapfel, dat men fiechts op *her Iioofd
in-zits;-hoot float, be/leclrten; v. n. of
het, zonder-er iets gan te doen; t. d'hist.
weer s, uitwijken , enz. - 11 n'. a. fait que
nat.- trage rtips aan ten rozenft6k ; pert
..- aux coups hij beefs' fleehts . de flagen
n'cut
van zinkruia, o.; pron. Jamais
sergeweerd. 'On ne pent h tout, men
luiaard Letnt smolt
grime teuellee,‘
kat: niet alles uiewijken, beletten,voertet iets.
komin. Un cheval qni pare bien,- een
;card, dat goed fill fiaat.- Se 0,-, v. r. Pareur, I. de manuf. — de drays, laken,
be,
eider, - klaartnaker , topijer , der fae
zich oprchikken, optooijen ;- zich bevelkens, foort van raper,; kij de fchutte.
ligen , hoeden, nitwilken enz. Elle met
voerders, die op de lijn pact, dat
une hettre-1 se —, xi,/ heeft; een-nur noeni.et haakt.
dig, ors zich op to fchikken.. La terre
Parfaire,
v. -a, veltnsVeir, roltooijen ,
se pare tau ptintemps de ses belles fleurs,
un Otrtira0,
eindige'n voltallig . maken.
de aarde pronkt in tle • lente met hare
ge-, e'en Wesq voieindigen. II manque
reheats 's' bloemen. Cela votes parera du somacs
re
libraire
ist
deux
feuilles
h
ce
leil, zeta u your de 4etrbeveiligen.
phlige de les er ontbreken twee ble,
11 a son manteau pour se — tee la pluie,
den aan dit keele maar ete boekverkoo.
hij heeft zijneti mantel em zich veor
per is-verpfigt, hetzelve voltallig te maden rcgen to dekko; te befehermen. Je
ken.
— Une somme, eene fens iyoltailig
ne I:wi g ry e —. de re proses, Ik Aati dit
maken,
proces'nierontgann, ik moat /r toe koenen ; fam. Elle est payee comma one spou- Parfait, e i adj. velkomen, vermaakt. Une
CO; velkowene° .ask. -Tout
chose'
se, comme .-uhe chIsse , zij it opgeftnukt
es‘

PAR
est — clans la nature, alles is volintiaitt in
de natuur. jJn ouvrage een volkomen
work. Cela est — en son . _genre, dat is
voltnaakt iii zifueroott. 11 regne entre
nous urn — c harmonic, er !eel-relit onder
ens eene volmaakte ectifiemmigheid. 11
n'y a point cl'homme,—, er is. geen niensch
s
volmaakt
t. d'ecrit. sainte. Sovcz
comme votre pi re celeste, est lieest volmaak t, gel:We tin' bernelji:he yader vel1,,aalt is; t. de gram., Preterit —, vol.
maakt verledene tijd; tt de /bus. Un accord —, ceno voltnaakte overeenflemming
van alle toenen, ens..; t. d'arith. Nombre
volniaakt getal , dat gelijk is. aan
elesielfs evenrgatige deelen, Jiro, 28 enz.
Parfaitement, adv. volmaaktelijk, volkomenlift. 11 jute bleu, 4u violou, hij fpeelt
Wool.
volMaakt we/ op
Par saute, ady. bij gebrek van.
trathaten , nit-trekker:,
? arfilage,
fehn , Le — de cette etore est long, het
uirhalen van deze flop, is long.
Parfiler,, v. a. uithalen , uittrekken van
goad, ziiver inz.
Parfilure , f. uitgerafelde draden, m. galonnen , 0. De la. --d'or, uitgerafelde
gouden draden.
t Par tin, adv. zie Enfin.
Parfois, adv. fomtijds, altemets.
verloode visehangel, die op
Parfond,
cen,grond bliift.
Parfondre, v. a. t. de peint. en email. brandveriv verfmelten.
groote moeite tot lets doen,
Parforeer, v.
(am eenen last op to zie Se forcer.
Parfournir, v. a. gefteel verfcbaffen , voluit
leveret. Un fibraire doit — les fcuilles qui
manquent aux livres qu'il a venclus, een
beekverkooper 'noes. de bladeren, die aan
verkochte boeken ontbreken, voluit lewren. Ce fermiei doit me encore trente boisseaux de froment ‘ponr completer le
cent, deze pachter meet mfj nog dertig
fckepels tarwe verfchafen om het ,handerd voltallig to waken.
rprfournissement, m. veluit levering, :ghee/4 verfchaOng, yr.
Ivierook, rn, reakwerk, o.
parfum ,
exquis , voortrefelijke wierook. Vendre
des —s, reukwerken verkoepen. — en poudre; reukpoeijer,— des —s, reukaltaar;
fig. — des louanges,aangenamerlei.ferijen:
partumer,, v. a. welriekend :oaken, eenen
liefelijken reek ,de,s gents, un
raouchoir, handfehoenen, eenen zakdoek
,velriekend waken. Ces, fleurs parfument
-toute la ellanbre, deze bleemen geven eenen liefelijken rook door de gaufehe ha:g er; berooken; doorluchten. 11 fent
lettres qui viennent de 4Constantinople,
* en meet de brieven t Welke nit Konflantinopel kemen berooken. La contagion etoit
dans le vaisseau, dans la maison, il a fallu
la de befig etting-1V4S in,het fl/sip,
in het huffs , men he isfe left berooken,
eloorluchten woolen.
ondre a—, rookpseijer; fig. Ou lui a enyoye son argent
tout perfume, hij heeft zijn geld entvangen, zone*. vragen, zender meats. lin
dun perfume, eene vrijwillige gift. Se,
neque perfume trop ses peasees , Se nea
bretigt zijpe gedachten al to geksinsteld
veer den dag.
- se, f. reukwerkmaker
rarfumeur,
verkeoper, tgaakfler, l'irkofpfler.
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'Parfurnoir, in. reukkartje, kofertje, waar:n reakwerk gedaan iverdr, on jets dear
mode to berooken, to parftim-ercr,
Pargue, parguienne, zie feral.
Parkernienentes ,
pl. zie•Pardrnieneutea•
Parhomologie , F. t. de rhet. zie Concession.
Peri, m. wedding , weddingfeliap,vr. On
fast un gros
, men heel, eene groote
wedding _gedaan. Ce
est Wen liasardeux,
doze ,iveddinglehap is zeer gewetagd.
Paria , m.
menfehenklasfe
Pariade, f. t. de chas. paartijel eier pasrij.
zen ; koppel patrifzen, n4.
zie Pardege.
Par iage,.
Parial, e, adj. dat denpairs aatigaat,,behoorts
Pariambe, m. zeker fnaar-fpeelistig.
Parier,, v. a. wed,den,, eene weddingrchap
doen. Je parie vingt florins -que , cela West
pas, ik wed em twintig gssiden „deft het
filet zoo is. 11 vous fact met. toute la
somme paride, g4lj meet de ganfihe wed.eiblechap hetalen. .,y A Q14 d z ducat
de parses, er is on; tiers dukaten gewed.
Parietaire, C. muurkruid , a.
Parietal, e, adj. t. de bor. vast, liggende
aan de binnenzijde vqn een klokhuis,
aux pl. t. d'anat. Les os aux, be-enderen,
die het bovenfle en zijgedeelte van de
her fenp an tt t maken.
ream, m. wedder. 11 y a des — s de par;
et d'autre, er zijn waders van beide
zifden , van weers kart en.
Paritier, f. pl. t. d'hist. Koss. feest ter etre
der Ilichtillg vatr1ome.
Paliiette, f. ou raisin de reward, re. r. de
bot. zekere _vrucht dragende bosplant,
woudbes•
Parisienne, f. t. de fond. diamantlettert
*leine drukker.
parisis, adj. in. t. de moo. giant to Parijr,
ten tijrle van Hugues Caper in 978, ge,
flagen. Un sol ou sou — valoit dou2e de..
niers, eenfluiver parifis was lvaaraf
twaalf deniers:
raristmie, f. t. d'anat. al de halsklieren;
ziekte aan dezelven.
rarisyllabe ou parisyllabique, f. t. de gram.
gr. Declinaisons s, verbuiiingen die
eon gelijk gore/ lettergrepen in den
tweeden alsverflen tiaamval hebben.
Parke „ f. gelijkheid turichen de dingen van
dezelfde natuur. 11 y a — tie raisous pour
et contre, er heeft cone gelijkheid van
gronden,- van voor en tegen, pleats,
je yais vous le prouver par uue ik zal
het Is door een,gelijk geval bewijzen.
Paritoire, zie Pars4taire.
,Perjure, adj. meineedig ; in. et f. meinetedige, winced; meineedigheid, vr•
tomme —, eon meineedig mensch. Vows
e•tes declare, e, — 1 gij, xtjt 4/o,,r eenen,
eene, meineedigen, c, verklaard. Irest
convaincu de
hij is van eenen meineed
overtuigd.
SC Perjurer, v. r. meineedig ivorden, eenen
valfishen eed doen. it Wavt?jt fait 411e
serinepts, et cepeudant it s ' est parjdrO, pij
had.niij,duizend eenen gedaan, en eel,
t er -is meineedig geworden. 11 s?est
perjure devaur le juge, hij heeft voor den
regter, eenen va,lfchen.eed gedaan.
Parkinset ou. sigaline, nu
de bgt.
ilmerikaatifehe boom,
rarlage, m. faro. gebabbel, gepraat, 6,,
Parlemeist,
raads-riflivergadering yr,
Le — ck!Angicterre t Act -44gelliii# Peck.
tg A to
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mess?. Charlmagne tint viols — s dansl a
mtme annee, Karel de groote hied drie
rijksVergaderingen in on enhetzelfdejaar.
rarlementaire, in. ..parlementsgezinds, die
het met het pariernsnt tegen den koning
heudt; adv., ekonrwet ecoit general de
rarmee —, Cro'snwel was generaal van
het parlementsgezinde Leger; t. de guer.
een par?ententalr of onderhandelaar. Un
vaisseau —, een kartel of parlementair
'aartuig.
Parlementer, v.n. t. mil. onderhaudelen ,
met den vijand , in onderhandeling tie.
flen ; prov. Ville_ qui pailemente est a de.
Illi rendue, die voorfldgea aanhoort , Is
reeds halt gewontien.
Pitrlementene, f.`ddati 'qn euderhandeling 5
-onde ,s-handelen.
rarler, V. a. et 1,` ./Prekqn, preen. — franCet enfant comOiS, fransch fpreken.
pence a —, die kind begin: ,te fpreken.
Vous par1e si oas que je ne vows comprends
pas, gij fpreekt zod zacht, dat ik 14
viet begriip. •- du ne; , door den' neus
fpreken. — entre ses dents , — gras, binvett 's mends fpreken. -- aux oreilles de
9. 4., iemand wat inluistereo. ApprenOre a — -a un perroquct, eentin papegassi
Perin praten. 11 pane de céla,en habilc
bomme, en maitre, hij fpreekt daarvan
ills een virflandig man , als een meeser. j'en ai pane a (avec) votre Ore, ik
he y 4r Suet 'met; wider 'over gejlirokers.
Vpus parle4 a tort et a travers, gij
fpreekt in het honderd, gij weer Wes
'vat gij zegt. Ii parla de tout en etourdi,
fans gefl., CX1.0t1, hij fprak van alles enbezoss-nen , zonder olierleg. Nons en parlercine
tete.a tate, a coeur ouvert, wij zallen er
ander vier oogen,vertrouwelijk,overftreken; 0-cs, t mot qui Irons park, ik birn• het
file met u fpreek.' Je n'ai pas trouvd-q. q. avec
qui —, ik lab nog 'niemana gevonden,
;net Wien ik mil onderhouden kan. 11 ne
-parte pas raison, hij fprcekt niet verflan.
dig. — ch, asse, — bla.soil, — par signei, -van
de j agt,wapenku ndig , door, teekenen fpre‘•
ken; fig. Parlez.vous francais, zeg WIVE
gedachten rondat. Cet. kzunmepanle grec,
•Ieze man flirfekt onverflandig. Voila ce
qui s'dpkle — , dat last zich' heoren. —
de grosses dents a q. q., iemand- bus be.
jegeien, bedriegen. Vous park; d‘or,
shot is een woord van pas, , oP zijnen
'' tijd. Vois parlez en fait, gij fpreekt
in den wind, zonder oogmerk; ' ender
frond, te vergeefs. C'cst — pour —, het
ss bloat om tei
f `reties. Il lui a pare a
cheval, 'hij lies t op icemen trotfchen. teen
tot hem geftro en. Ii trouvera h qui —,
Ail will Waft met wien hij te dun
beef:. L'oa en -paTle diversement t wen
hreek rer'rerfchill end van. 11 ire vein .pas
— rondement, hijs wil er niet node rend*it. *Que voila Bien —!. hoe fchoon ewe
gefplyeken! Portrait pertain, een ffrekend
lartret, zoo getrefen, -alt. o-het I,eefde.
Les tuyaux‘ de-' cet 'orgne par nt dal,- de
piipe • van dit ergel geren sou float ge.
laid. ti vaudroit autant — a un sound,
het 1$ `even z oo zeal, air of men tot ee.
sten dveve fprak; prov: De' Pabondan.
ce du coeur la bouche pule, waar het
hart vol vein is; loop:- de mond van
over. Vous 'en parlez Bien a votre aloe,
gij hebt veil fpreken, a tt:cft het

geval niet.
it batons rampus, zonder
orde en zamenhang fpreken. a la ba.
vet te it q. q., ientand rest verwip geves.
E'en pane commie Un aveugle des couleurs,
hij fpreekt tiqarvate, ills een bfinde van
de klenren:
latin devant les cordeliers
iemanel van'eene ;oak fpreken ; die hij
reeds &ter 'weet. phdbus , hoogdravend fpreken. Se —, v. r. gefproken wary
elem. , Cette langue ne se pane plus, dezg
taal word: nit sneer gefprokets,. Le
frahvois se , parFe par toute P gurope, het
fransch wordt in geheel Europa gejpste.
ken. S,e — par lettres bsleven wicfeten.
Parlor, m.fpreken, o. fpraak vr.
vela? war is stet veer een fpreken. Ely
le a cm, — cipux eti gracieux zij heeft ee.
ne zachte- en agingename 'fproak .;. fain.
Avoir son franc —, gnat ',quit durvees
geggeni prov. Beau — n'dcorche pas la
fangue, len geed weerd
everal
ne goads "ptaats-.Parlerie, f. fain. Wasp; geHap, o. babble,
larij , y r. Une ee" awe,
hendend gefnap.
Parleur,
- s!, f. baPetaar, prater
ifabbelaarfler, praasfick. C'ust un grand
, het is een groote babbelaar.
advokaat.'
t Parlier,,
Peri*, m.fpreekplaats , fpreekkatner, (bitzonder in , sonisen,kloosters), y r. La grille
d'un ,"de tralie van eene fpreekkamer.
Parloriser, v. n. gemaiskt fpreken. 11 parlorisoit. bien , hij fprak regt gernaakt.
t Paimanade , m. port, van zweren , bij
me•c,ratiwt
Patine, f.- t. d'hist. anc, khan rend fchild
veer de ruiterij, 0.
Parmenihenne, adj. Pbilosophie —, de wijs.
begeerte van Pormenides.
Parmentiare, f. aardappel.
Parmesan, m.parmelaankaas,kaasvan Penna.
Parmesanne , f, t. de bot. foort vels'kfitproot,

anon:son.'

prop. onlier t tucfchen. Il se mela
eux, hij vormengde zich odder hen.
j'ai troitve 'tin papier — ince Evros, 1k bob
een papier ender inijne 'boakes gsvonden.
le-peuple, ender het yolk.
Parnage, zit .Panage.
Parnase, m. t. de litter. parnas, zangberg,
berg der zangeodinnen; fig. Monter sur
le zich op de iiicittkunst toeleggen.
Le — frincais, de sfranfehe dichtkunst.
Les nourrisssons du —, (le dichters.
pl. r,,,„ de myth. di. zanggetiinParnassides,nen, de -entefen.,,
rarnaskie E (fees parnacie). tads bot. zekere
plant, levarbleem.
Parnas:ien, m. et ,adj. dichter, bewoner van
den berg Patinas.' Lthonneur de —, deter
des dichterr; t.d'hist. nat. zekere'vlinder.
'{lees pal-nada:TO opzienir seParnassim,
nor yeedit.he kerk.
t.
Whist. nat. fcheone dmeriParoare,
kaanfehe vssosch ,` yr.
Ptarodie , t:' de . litter. keerdieht, netj ihriyving en verdroaffing, der y woord.en
in verzen-, 4110 den ;kit verandert en befpottelljk maiskt.
Parodrer, v.: a. een keelqiche sunken. un
ottvrage, een werk, parodieren, tot fpot
verdraaijen 9 ' in *then anderen- kin be.
zigen.
Perodique. adj. keerdichtaehtig ; t. cleg40411.
terakn tenor yergelijking,
1)tgreS.iv; ex
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visage, dat is zonneklaar, eat ears men
Wier emponenten in eene arithmetifchr
prog.resfle toe of afnernen.
als met de hand grijpen; s. m. fchijn
Parbdiste,
(appaEence) ; prov. L'dcre er le — sont
keeidichtmaker.
Parodontide, adj. t. de med. Excroissance
deux, het Z 41 en de fchijn, of het fehij,
nen
—takerf'n telijkutWasvnhetindtwee.
vleesch , tandfistel,
Parole y f. woord, o. fpraak, fleet, dankParoi, in. wand, fcheidinuttr ; t. d'anat. Les
fprenk r redact, yr. gezegde, o. belofte
— s de l'estomic, lc — des fosses nasales,
of woord; Vooryag, m. 11 Taut lui arrade vliezen der mat% ; neusbeen, o. het
cher ,les s de la bouche, men moat hens
tniddenfchot der neusiaten; o.; boomers
de woor?en nit den mond halen. Je vous
die bij cane hontomhakking de apheil'expliquerai en peu de — s, ik zal het ti
ding Vali de anderin nsakan, die niet
met weinig woorden yerklaren. La — db
moeten onigehakt warden.
Dieu, Gods woord, de heilige fchrift.
Paroir, veeg. , fleekmesi (bOutoir),
Dieu a donne la — a l'hOrnme, God beef'sticker iverktuig om het leer to rekkes.
den mensch de fpiaak gegevess. Le mala•
Paroire, f. fchaafilzer der v-ertinhers, d.
de a perdu la -, de zieke heeft de fpraak
Pg roisse, f. kerhoel, o. gemeente, parochie.
verloren. La statue est parfaite, it ne Tut
Les habitans d'uno —, de inwoners van ten
manqué qua la — , ha fiandbeeld i. vol.
kerspel, gemdente of parochie kefrk. I1
inaakt, er ontbreekt flats aan, dam da
est 2116 a la messe 4 to hij is naar. de
fpraak. , 11 a la — rude, hij heeft eene
this gegaan in zijne parochiekerk; fig.
zware flem. Je l'ai connu sa
heti
Coq ,de —, de voornaamfle, rifklie van
hem aantijne gekend. 11 faudroit
eon kerspel; prov. pop. Ses bas, g es sou&fire cette — en lettres d'or, men snOest
hers etc. sont de deux — s, zijne Icondaze denkfPreuk met gohdeh letters
fen,
eamd
a zeijse fchoenen behooren hint bij fchrij yen. Ce sont des — s d'un fou, des:zips gezegden van tends gek. A quoI
e, adj. van het kerspel. L'egli.
bon taut de — s? waartoe zop veal redo.
se — e, de kerspelkerk.
lien, woorden? \ De toiat ce
vous dit,
ne, adj. lid van een kerf)el,
it n'y a pas Line — de verite, van al Wet0. Ce curio a bien soin de ses — s , doze
hij zegt, is gat; woord wear. 11
pastoor, priester, zorgt lye/ voor Zijne
portk la — pour toute Ia compagnie, hij
Wed.
heeft voo4- he* pheele gezelfchap
Parottre , ri. veifilitynen , tigtbaar wor..
woord gevoerd. Mresser q. q.,- de
den, zich zien laten, zich vertoonen,
rode tot iemand wenden, ieskand attn.
voor den dag komen fchijnen, blijken;
Areken. Mon frere prit la —, *zijn broe4
in het oog vallen, opzien baren inl.
der vaste het woord op , begon to fpreUne comôte a paru, ii y a qiiinze fours,
ken. La — lui est demeuree, hij behield
eene flaartfier is voor veertien da en
ne tiendra pas sa
het woord.
hi/
verfcheuen , zigtbaar gewordeti. Les
zal woord, zijne belofte niet hoe.
boutons paroiSsent aux arbres, de ksioppen
den. Voulez - vous retirer vos - a? wilt
vertoonen zich,
zich aan de I'vegij awe gezegden intrekkeni Se tier a la
men zien. Le our Varoissoic
peine, de
— de q. q., zich op lemandt woord-, be.
dag brak naauWelijks aan. — en public
lofie verlaten. Il cot homme do —, hij
devant ipenlijk voor den regter
is an man van tiff, woord, die iijne
v,rfchijnen. 11 n'ose plus —, hi] durft
belofte houdt. Vol], kites a deux — s, gif
zich , niet meer laten zien. L'ouvrage
reekt nit twee monden, men kat: weiparoitia sons Men, het work zal binnen
nig /kat waken, op hetgeen gij zegt.
kort in het licks komeni. On ne peut 'uries s en veuir aux mains, E van woorden
.ger que de ce qui parolt , mess kas litchis
tat flaan komen, handgemeen warden.
bordeelen volgens hetgeen voor Dagen is ,
Il 116 dit de grosses — , hi/ zeide hens
in de (wen volt. It parolt par II qu'il
hevige woorden. Lacher urie zich eert
est riche, daaruit blijkt, dat hij rijk is.
woord late* ontglippen. Avoit le don de
Les jennes gens veulent q. ch. qua paroisse,
4'el befpraakt
la ,
sur
de jongelieden willen lets dat blink:,
woord tegen wooed'. Sur d'honneur
in de eogen Un ruban rouge paroft
je ne le feral pas, op *sifts woord van ear,
"tort sur le blanc, ern rood band blinks
ik zal het niet doen. Ce marchand a unti
beer op wit , fieekt op eeit wit beer af.
—, daze koopman overvraagt nit:. 11 nu
Cela me parolt beau, dat fchijnt
fact pas conper — q. q., men moat niefchoon , komt mil mooi Ivor. On n'est
wand in de redo vallen. Un homme
pas toujours ce que Pon parolt, men is
d4honneur n'a que eeis eerlijk mare
*let altoos hetgeen men fchifnt ; impers.
houdt zich aan zijn woord. La vane
11 me paroft que vous etes trompe , mil
Pargeut ,- kat woord,, de belofte vats genets
dankt , het fchijnt mij, het komt mil*/
brawn man is zees goad al; bear geld.
voor, dot gij bedrogen parott
— de paix, vredavoorflag. Ce West pas
tine vous avez tort, het fthijnt , dat gij once-, nu homme assez considerable pour le chap•
?ilk hebt. Il me parott savant, mij dunkt,
ger de cettc
• —, kek is geen .zoo aanziet.
hi/ is geleerd, h ij fchijnt snij geleerd
lijk man , dat men hem dezen voorflag
to zijn. 11 paroft tons les lours de not/geven kale.. Porter — a q. q., iesnand
Au/aux ennemis, er doers zich dagelijks
aanbiedingen abets; pro*. A bon entennieuwe vijanden op, Cela me parolt ain.
it ne fant Teune an- half woord
dsreur
si, dat komt ?nil zoo yew. II y parolt,
genoeg voor den- wijzen. A Brands
men ziet het er zijn fporen y arn.
a
a
seigneurs, pen de paroles, bij (roots bee'(
eu la petite verele,
mais it n'y parolt plus,
ren moat men zijne reden niet to bang
hif heeft de kinderziekte, de pokken gewaken, meet men met weinig woorden
had, maar men ziet niets meer daarfPreken. Je vous rendrai vor— s, ik zal
van ; pro.. Cola parolt comma le nez an
deer tows eigens wtorden itwijzen,
dot
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dat gij engelijk hebt. Quand les — s
goat dices, l'eau benite est faire , een handel is zoo geed als klaar, zoodra men
tijn woord heeft gegeven. Ou prend les
bdtes par les cornes, et 1 s homilies par la
wat iemand eens heeft toegezegd ,
Meet hij houden. Lee paroles du matin
ne ressemblent pas a celles du soir, menfchenzin is veranderlijk ; men most geener belofte te reel vertronwen.
t Paroler, v. a. rpreken.
Paroli, t. de jea. verdubbeling van den
eerlien inzet (in het feel ,), yr ; vouwtje in eene kaart, on; een paroli aan
te Wizen.
Paromplogie, f. t. de rinit. zit ConceSsiona
Paronique,
t. de bot. nagelkruid, o.
Paronomase, f. t. de rhét. gelijkheid van
woorden van verfc:tillende bcteekenis.
Paronomasie, f. t. de litter. overeenkomst
vats woorden uit enderfcheidene talon.
pl. t. de fauc. de onParons ou pairons,
den, het tthannetje en wijfje der roofyoga's.
Paronychie, f. t. de bot, t. d med. foort
van flit.
t. de litter. woord van geParonyme,
meenf'cliappelijke afkomst, o.
t. d'hist. ROM. die aan de reiPirogue,
zende overheidsperfoncn gaf, hetgeen lion
reis noodig was; openlijke ivaard.
Parorchidic, 1. t. de med. afw4king of kwalijke legging der teelballen.
foort van lipvisch , m.
Parot,
Paroude, f. t. d.eanat. oorklier; pl. Vetzwering der oorklieren.
Esquinancie
Parolidde, adj. 1. t. de tiltd.
hals en keelgezwel, o.
Paroximique, adj. t. de med. met vernreuwde aanvallen vereenigd.
Paroxisme, paroxysme, tit t. de med. vernieuwile aanval in verheling, - verdubbee
ling (ether ziekte), yr. s erratiques,
onregelniatige aanvallen.
Parpare, f. flit vanhetaling, o. afbetaling.
Parpaigne, zic Patpaing.
Parpaillot, m. - e, f. fchimpnaam, voorheen
aan de Ilervorrnden " in Frankrijk gegeven.
Parpaing, t. de mac. /leen, die door den
geheelen miter gnat. La pierre fait —,
de !teem gaat.den geheeten muter door;Peen.
Parpaye,f. afbetaling,het aide der betaling.
Parpayer ,„v. a. afbetalen.
Parque, ft. t. de myth. fchihoelin. a
tranelie. le III do ,ses jours, de faikgodin
heeft zijnen levensdraad afgefeleden; fig.
hif is deed.
Parquet. , v. a. et n. in eon perk leggen,
ofilluiten; het gefchut perken. On a pargue pres de la vale, men haft
het gefelzvt kart bij de fiad geperkt, bij
elkander geplaatst. Ce pre est asses grand
pour — trots cents boeufs, deze iveide is
grant genoeg om drie honderd Befit!' te
perken, daar ter messing tv drifren.
Les moutons ne parquent pas encore, de
fchapen vain nog niet in de kooijen 0 of
op het veld. — des huitres, oesters op
het flrand arperken, om ze vet te maker;
t. de mar. Va , sseaux parquds, met kniin
yerflerkte fchepen.
Parquet, vloer van ingelegd week. tin
— de bois foyer, een met notenboomenhout
ingelcgde vlver ; afgrzonderde plants in
raadkatners, ea in den fchouwburg your
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het theater, en lager elan hetzelve, seek
de zich daarin bevindende perfonen; in
de kerk het doophek ; t. de mar. kogel.
bak ; houtwerk aan eenen lchoorfleenm
i
i;andteel,,Lr
n van eenen
Zit, o.
die vast

11 ,1,rq
v
:ue
r kt ag
, ae ,
vliere , hek-, ingelegd

Parquet2e , v. a. ingelegd work maken. On
a parquets` la salle en bOis de foyer, men
'.soft do vloer van de Zaal met notenboo.
metihout ingelegd.
Parquier, m. con, die de bemagtigdc beet.
ten beitetakt , bcwaarder van het gepane
de ree, parakoaa.
Parrara , m. t. d'hiJt
foot) van fazant
van Guiana.
Parrain m. pest, doopheffei', gevader. Les
'
s donneut
ordinairement leurs noms It
leurs filleuls, de ge,taders geven gemeene
lijk hunne cameo can hunnepeien, doep.
kinderen. 1,:tre le — d'une cloche, de poet
vat; eene klok zifti ; een foldaat , die
door eenen anderen, most doodgeMotets warden, verkozen is, om hem de
° eget; to binders, en het eerst op hem to
fchicten; ridder van eene ortle ,- die den
nieuweling bij de opname veorfielt; pl.
(vieux) getuigen; die in de Dude fleck.
fpe lc n van de firifdendenverkozen werden.
Parricide , in. et f. vader, moeder, breeder,
zuster of kinder enz. moordenaar ,
mooldenates ; vorsten; prinfen moordee
naar , moordenares; vader, moeder,
euz. rg rsten enz. moord; meord aan eenen bloedverwant gepleegd ; adj. nsoorde
dadig. , Main
moorddadiee hand.
Parseinte, f. t. de mar. reep writ gepikt zeildoek, diets men bij het kalefateren gebruikt.
Parsemer, v. a. betdaijen, befireeifen.
tin cliemin de fleurs, eenen iveg met bloe.
then befirooifen. un lit de fleurs, eete
bloembed bezaaijen.
t Parservir, v. a. uitdienen.
Parsi, naam in Indostan, gegeven aan
de vuuraanbidders of aanhangers vati
go; Darter (guebre).
Parsimänie, parcimonie,
groote
fpaarzaamhei,1.
Parsimonieux, se, adj . zuinig , neaarzaami
Parsonnier,.M. medegenoot, geasfociecrde in
een huisluouden.
Part, in. tender t. de jur. eerstgeboren
kind; t. med. — légitime, een ter regter
'tijd,'geboren kind. Supposition de
onderiring van een kind.
Part, f, el, aandeel,o.; zifde4
lekant, m.-' plants. 1.1.' a la plus grande
lefj beef') het grooefie dee!. Quand it y a
beaucoup d'hhritiers les
s sons petites
lvanneer er veel erf,eenamen zijn, zifti
de aandcelen klein.
— dans ce negate, ib heb aandeel in dezen koophandel.
Je cederni ma ik evil mijn aandeel arffaan. 11 dolt a y.oir les trois — s, hij meet
gedeelten hebben. Py retiens —, half
part ; t. de mar.- — de prise, priesgeld;
q. 'route nuropt aura — aux avantaget
de la paix geheel Europa zal aan de
voordeelen des vredet deel &abet:. Je
prends
tout ce qui votes touclie , ik
neem nand& aan al wat u ragkt. Prendre en bonne, en mauvaise
wel, kwalijk opnemen. Faire
q. q. de quelque
affairs., secret, nouvelles, iemand eerie
zaaki
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aank, een geheim, eenig nietiws mededeelen. Si vous en avez des nouvelles, faites m'en —, zoo gif er eliding van hebt,
deelt ze mij dan mede. Des billets de —
d'un mariage etc., bekendmakingebrieffe
van een huwelifIc enz. En q. part du
monde que vous alliet, oh serez-vous
mieux? naer welk gedeelte der wereld
gif °Elk moogt gaan, waar zult gij beter
ttjn'1 On ne le trouve nulle—, men-vtodt
ga ergens.
hem nergens. Je vais q.
faut examiner l'affaire de et d'autre,
men meet de zaak van de eene en macre zijde, van beide kanten onderzoeken.
Ils arriverent de toutes s, zij kwamen
*an alle kanten ‘aan. 14 out tort de —
et d'autre, hij hebben van weerszijden,
van beide kanten ongelijk. Cela 'vient de
bonne —, dat kornt van goeder hand. A
—, adv. • ter zijde, alleen; bijzonders.
dit ter zijde,bifzenders,
Mettez cela
hij trek, team hem op zij11 le tira
de. Un mar* et- cue femme qui font lit h
een man sit eene vrouw, die alleen
flapen, van .bed gercheidea C'est
tin fait a —, der is eene bijzoedeie *dead,
eene andere zaak, die niet tot de overigen behoort. Ii fait bande,h-s-, hij Maakt
can afkonderlijk gezelfchap, hij leeft op
fchert:
kijne eigene vuist. Raillerie a
ter . ziide Zonder gekfcheren. Sa yanite
a estilien zijne verwaandlaeid aan eene zijde gelield, is hij zeer
kundig; a - moi, a - soi, (en moi - meme,
an goi - mtme) bij tnij, bij zich telven.
Je disois moi, ik zeide bij mij zel'en. -De — en —, door en-door j van de
eene zijde naar de andere. _11 recut un
coup d'apee gni la perca. de —
hij
kreeg eenen (leek met den degen, die
hem door en door ging. La muraille
percee de — en —, de muur was geheel
debrfchoten; t. cle mar. Etre a la—, aandeel eat; de bust hebben ; pro*. II fait
son petit pot a —, hi/ leeft 'Ivor tick alleen. 11 vow en garde dans un petit pot
ontvangt niets daarvan:
verdeeling, yr. aandeel, effPartage,
deel, Faire — de set biens, verdeeling
van zijne goederen maken. Cela n:-est
ichu tombe en -, dat is inif ten dell
gevallen. Le — peut etre demancla, men
kan de verdeeling eifchen. Un acte de
eene ate van fcheiding of deeling ;
t, de 'jut. fcheiding, der regters, die van
verfcheittene gevoelens en in gelijk eetal
2ijn; verdeeling van fiemmen, vr. Its
tont trois d'nn avis et disc de l'autre, 11 y
drie zijn van deze, en drie van
eene andere meenirg , de gevoelens zijn
verdeeld. En cas de —, in geval dat de
flemmen gelijk zijn; fig: Les maladies et
les miseres sont le — du genre huneain, de
ziekten -ende ellenden zijn lot, erfdeel, van het_ menfchelijke geflacht. La
gloire est le — de la vertu, 'de roes is ket
erfdedl der deugd.
Partageable, adj. fam. verdeelbaar.
Partager, v. a. deelen , verdeelen, toedenken ; fcheiden. une succession, eene
etfenli deelen. Partagez ces fruits, entre
vous , verdeelt deze vruchten onder u.
l'artageons — ?e en freres,. Mat het ons als
breeders, broederlijk . deelen. Son pore
l'a partage en aine, zifn vader lieeft hem
al: oudfle, goed loegedacht, bedeeld ,Z-Un
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astideel geed gegeven. Let juges etoient
partages, de regters waren gefcheiden 2
Terdeeld. Cette querelle va — la cour, deeze twist zal het hof fcheiden, in gevoe..
leis verdeelen. Cette riviere partage la ville en deux, dez4 rivier fcheidt, verdeelt
de 'lad ix twee deelen. Je partage vos
peines, ik neem dell in un, verdriet. La
nature l'a bien partage des dons du coeur
et de l'esprit, de natuur heeft hem rif.
kelijk met ligchaams- en geektvermogent
voorzien; fig. Etre part/age entre la crainte et resperance, tusichen vrees en hoe?
t eren ; t. de mar. — le vent, over bei•
de zilden even hoog loeven met e'en an.
der (chip gelijk op leeven.
Partance 4 f. t. de mars afvaart. Signe de—,
teeken vat; , tot arvaart. Point de *hi-, de
laatfle peiling van het land, waarvass
men het Aefiek in de kaart brave
Partant, adv. t. -cie prat. daaroin, gevolge.
lifke Vous dvez signe, et — vous etes obli*
ge, gij hebt geteekend, ert daarons , derhalve zijt gif verpligt.
Partei- zie Apart&
Partement, afreis, vr.; t. d'artif. kleine
vuurpifl van minder dais een duke in de
tniddellifn; t. de mar. de riving van
den ksers eens (chips tegen het oosten of
westen, met betrekking sot de middaglif n.
Partenaire , , adj, t, de jeu. mede fpelend.
Parteriens, in. p1. coin. die zich iu her pa•
terre in eenen fchouwburg bevinden.
Parterre,
t. de jard. bloemperk in eenen
hof, o. ; platte gelifke vloer, yr. — d'eau
kunetperk , o.; het ruitn, de
flaanplaats in eenen fchouwburg , de bak;
ook de ,zich daarin bevindende perfoneet
het gemeets. — de name, vloermat, yr.
Faire ,un btfrl. met den neat op den
grond valle y ; Hang van het geflacht der
boa, yr.;
Partenlenne 4,Griekfthe Aft.
Parthenie, f. t. de bor. eene bloenttrosfen
dragende plant ; t.
anc. poet. —, se
hfliederen ter..eere van
gezetri
gen,dear de Griekfche vrouwen.
'P archenorogiev f. t. de med. geneeskundige
verhandeling over het vrouwelijkegeflachte
Parthenonaancia; f. waarzegging over den
maagelelifken,flaat.
arthe non, m. t. &hist. anc. tempel van 2111.
nerva to dthent..
Parthhnope. , f. t. do myth. naafis van eerie
Sireen, die eertijds haren naafis aare de
had Arapels heeft gegeven.
Part*, ins partife,ezifde, y r. A quel vous
renez vous? aart welke partij houdt
gij is? je l'ai attire dans mon' —, ik heb
hem op .tesijne zijde getrokkets. 11 a pea
le — des plus faibles; hij heeft de partij
der zwakflets' gekozen. Se declarer d'un
zieli tot cone partij verklaren. Its
sent 7-, de l'ennemi, -zij zijn op de zride
des vijands ; befluit o. Quel avez vous
pris ? de rester ou d'aller? welk befluit
hebt gif genotnen? to blijven oft. gaan?
Des grill vit que son mal etoit incurable,
pric son —, zoodra hij , zag, dat zijne
kwaal ongeneeslijk was, na ps hij zijn
befluit, befloot hij,, C'est un pris, het
befluit is genomen, het is xu eens-bellee
ten; middel, o. uitweg. On . lui propose plusieurs
s, it a choisi le meilleur
men beef, hem verfcheidene middelen
VO OA
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Vookgrfliti:en, hif heeft den beliefs of t%leg gekozen; voorflag, On lui fora
bon —, men zal hem eenen golden voorflag doen. Son — en sera meilleur; zifls
voorflag zal daardoor beter worden.
Prendre le — de Peglise , des armes; den
geestelijken, den feildatetk flawd kiezen,
aannensen. II ne salt encore; s 11 prendra
— dans Tepee on dans la robe, hif west
niet of hij den krijgsdienst of den regtsgeleerden Alfa zal kiezen; para.', yr.;
huwelijk, 0 ._, Cette fille est on bon —,
dit meirje is eene goede partij, een
voordeelig huwelijk. Elle West pas on
assez bon — pour lui, zij is geene goede
voor hem; t. mil. Miler en —, op
partij uitgaan. Un — de cinq cents vievaux, eene partij, erne troep van vijf
honderd paas'den. — bleu, para.' 'lotdaten, die heimelijk en zonder verlof
op roof uitgaan. Prendre zich laten
aanwerven, dienst nemen. bilker — tie
q. ch., van sets veordeel hebben. faire
wel met remand omtin bon — a q.
gaan. Se faire un zich amen aanhang
Tirer
bon
—
de la vie, het /even
snake's.
wet genieten.
Parti, e, adj. et parr. zie Partin
Partiaire, adj. t. de jur. Permier ,
pachter,, die een flak land enz. year een
gedeelte der yruchten heart.
Partial, e, adj. partijdig, eenzijdig. 11 est
-prop hif is to partijdig. Je ne m'en
rapporte pas a elle , elle *est tres — le , ik
beroep mij niet op haar,, zij is zeer
eenzijdig.
Partialement, adv, partifdiglifk, eenzijdigSe conduire — dans une affaire, partildiglijk in acne zaak to 'lurk gaan.
Partialiser, se —, v. r. partij kiezen, partijdigzijn. On se partialise aisem'ent en
favour de scs aims, men kiess gemakkelijk
partij voor zijne vrienden. Un juge ne
dot pas se —, see regter meet niet partijdig ziffs.
partifdig,regter,
Partialiste,
'Partialite, f. partifdigheid , eenzigigheid.
Il a montre de la --dans cette affaire
lcij heeft in doze zaak partijdigheid aan
den dag gelegd. Les — s nuisent beaucoup
au bien public. de eenzijdigheden zijn
Per nadeelig voor het algenseen welzifn.
Partible, adj. t. de bot. vatbaar veer Ilene
vereleeling. Le fruit des geraon quinquó—, de vrucht
niums est quints
der oeifevaarsbekieen is viffdeelig.
Partibus (in), zie Eveque.
Partichoir, In. t. de flung. werktuig am
draad, garen to bereiden.
Participant, e, adj. deelnemend, deethebbend ; s. deelnemer deelhebber: Si vette
affaire produit q. ch. vows en serez
indien deze zaak lets opl'Prengt, znit
gif er dial aan hebben , deelnemer zijn.
Participation, f. deelnensing, deelhebbing,
deelachtigheid, mededeeling. La,— aux
profits d'une entreprise, de deelhebbing
aan de voordeelen caner onderneming;
theol. La - aux !nitrites de Jesus - Christ,
de deelhehbing aan de verdiensten van
yezus Christut; medeweten,. o. Vous
avez termin g cette affaire sans ma —, gij
hebt deze zaak afg.edaan zoqder tnijr;
p: edewe ten.
lia\ticipe , m. t. de gram. deelwoord. Le —
pr4sent aimant, het tegenwoordige deel-1
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woord beminnende. Le — passe aims, e,
het verledene doelwoerd bensind; t. de
fin. deelhebber. Le jugement pone que
tons les traitants et lours s seront obliges
de ...., het vonnis, regterlijk oorde.el
bevat, dat alle pachters en hunne dealhebbers verpligt zips zullen.
P articiper, v. u. deelnennen , deethebben.
Vous participerez k ma fortune, gij zult
auto mijn geluk deel hebben. Je ne veux
point — a ,vos inauvais dessins, ik wil aan
uwe kwade vOornemens geen deel nemen;
t. theol. — aux merites de J. C. anti de
vordiensten van y. deel hebben, dezelve deelaihsig worden. — de q.
aala den acrd; de natuur, eener zaak,
deel hob ben. Le mulct participe tie
Pane et du cheval, de muilezel heeft ietr
van de natuur der ezels en des paards
aan zich. Un mineral qui participe de la
Mature du vitriol, eene hereof, die van,
de , natuur
es Ivor-roads aan zich
heeft, dat van eenérn kopeiroedenaard is.
Liarticalaire ,
uitiieeling der portion in
een kleoster; adj. zie Particulier.
11'articulariser, v. a. omfiandiglijk met bill*.
priderheden verhalen. 11 a bien particularist cot evenement hij heeft doze gebeurtenis onflandiglijk verhaald; t. de
pal. — une affaire, een bifzender .04:derzoek jegens eenen van sneer medefchulk.
gen alleen doen.
Particularisnie, m. t. theol. leer der voidoetsitsg
van 7. C. voor de uitverkerenen alleen, yr.
Particulariste, m. t. theol. aanhanger van
dat flelfel of die leer.
Particularitê, f.,bijzonderiseid,. bilzendere
onflaudigheid,, partieulariteit. Couter
tomes lee — I d'un fait,ails bijzonderheden van g ene dead verhalen. Van rela4on centenant les s crane bataille, een
ferhaal; dat alle bijzondere omflandigheden van eenen flag bevat.
Particiile, f. deeltfe, , fiakje vats een geheel,
ct. Un carps compose de 4, eels -ligihdam nit deeltjes zamengefletd; t.
de grata. kort taaldeel , genteonlijk van
;one lettergreep, ale eeaige veegwoorden,,
ivorzetfels en tusfchenvoegfels. Si,. qnand,
que sont des —s, si, qnand, que
par-.
ticulen. A , ad, etc. dans ameliorer,
adherer sont
s prepositives , a , ad , enz.
in aineliorer, adlie:er zijn voorzettelijke
particulen. Ci, lk, etc. Sont des
postpositives, ci , 14 enz. zijn aanhangwoordjes. eclat - ci et cello -la, daze
hier en gene daar.
Partictile, e 4 adj. t. de gram. Mot —, sees
wooed waarvoor eine parsicule geplaatrt
is, of daaretoir verzeld words; zie het
vorige 'word,
Particalier, ere, adj. blips:der, eigen, eneen ; aft'onderlijk, zonderbaar enl.
Li u motif eene bijzondere biwtegreden. Il a tin zele — par le bien tie cette
maison, hij beefs eenen bijPledered ijver
voor de welvaart van dit huts. , Cerra est
— a ce pays -1a, dit is dat land eigen‘
C'est nu iodine tout —, dit ,is can gansels
ongemeen, bijzonder man. tin talent
habite
eene ongemeene begaafdheid.
ere, hij •bewoont eels afone maison
een afzets.zonderlijk hais. Uu bien
ere, sett
derlijk geed. Uue conduite
— 1124
zonderling gedrag. Il y a q. ch.
teeuxi zij harken lets zondcrbaars met
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ilkander. Nous n'avons rien de — Pun
pour l'autre, wij houden niets voor elkander gehcim; s. Le — d'une affaire , het
bijzondere, zonderbare van eene zaak.
Il m'a pule. de ce fait, mats it ne m'en
a pas dit le , hij beef: mij van daze
daad gefproken, maar de bijzonderJieden daarvan niet gezegd. En —, adv.
bijzonder, in het bijzonder, alleen.
En general et en —, in het algemeen en
in het bijzonder, I1 faut le voir en —,
gij tnoet hem alleen zien. Je vous parlerai en ik zal u alleen, in het bijzonder fpreken. En mon —, pour mon— ,
'vat mij betreft, mi) aangaande, vat
mij belangt , alleen voor mifn perfoon.
ambteloos man, onbeambt
Particulier,
perfoon, gemeen of eenvoudig burger, Ce
hi.; is flechts ern gemeen
n'est qu'un
of eenvoudig burger. Cela est bon pour
un prince, et ne convient pas a tin
dat is goed veer eenen vorst , en past
niet veer ern' onbeambt perfoon. -wit
en son —, hij leeft als een ambteloos
man, op zich zelven, voor zich alleen.
Particulierement, adv. bifzonderlifk, in het
bijzonder, voornamelijk ; omfiandiglijk.
II vans honore—, hie* eertu bijzonderlifk.
vous a re,commande cette affaire, hij
heeft te in het bijzonder deze zaak aan' bevolen. Pen connois plusieurs , et —
cet homme, eik ken verfcheidene van hen,
en voornamelijk dezen man. Il excelle
en bien des choses, et — en poesie, hij
resunt in vele taken nit, en bijzonder in
de dichtkunst. Je vous conterai cela tantOt plus —, ik zal u dit aanfionds oar
, flandiger verhalen.
Pa rtie, f. deel, gedeelte, 0. Le tout est
plus grand que sa —, het geheei is grooter dan zijn deel. Les ciu q — 8 du monde , de viif deelen der wereld. Les — s
du corps humain, de deelen van her menfchelijke ligchaam. Les — s nobles , de
edele deelen. Une — de son armee , eon
getleelte van zijn leger. Ce livre a deux
s, dit boek heeft twee deelen. Les
s organiques, de werktuigelijke deelen.
Lee s honteuses , de fehaaindeelen.
Les — de l'oraisom, de deelen esner redo.
s similaires, deelen. van eenerlei aard.
S dissimilaires, deelen, die van,elkander verfehillen. Une, de son temps , .de
son royaume, eenegedeelte van aijnen
tijd, van zijn koningrifk; post, fchuie
denpost, tn.; p1. rekening, 11 avoit
a recevoir tine — de mine florins, hij had
eenen post van duizend gulden te ontvangen. Payez lui cette petite —, ,betaal
hem dezen kleinets post. Laisser tine —
(on article) en souffrance , eenen rehuldene
pest in tie rekening laten openfiadn e On
s, men heeft zijne fchula arrtte ses,
den zijne posten , rekening geflotei; , voor
goed erkend. Tenir sea livres a s doubles, zijne boeken, met desbbelde posten
houden, italiaansch bee.kleouden. — de
tailleur, kleedermakers rekening. Cet,lui a ate allouee, men heeft hem
te
dozen post laten golden. Ces deux artis, deze twee articles enflent bien see
kels vergrooten zijne rekening zeer. —a
inkomsten, buitencasuelles,
kanfen; partij, kans. La — n'est -pas
II Past acigale, de Ran: is niet
comnicder lea — a, men vi tae de partiien
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bevredigen; partij , yr. gezelfohap , a.
Voulez-vous ttre de la —7 wilt gij scan
de partij , van het gezelfchap zijn;' Une
—# plaisir, eene partij van eermaak,pleie
zserpartij. — dechasse, eene jag tpartij. Cet.
te — a 6th tres-agreable 9 deze peril] , dit gezelfchap is zeer aangenaam geweest. — earree , gezelfehap van vier perfonen, twee
mannen en twee vrouwen. Nous etions six a
cette —, ivij warem met ens zesfen op
deze partij. La — n'a pas eu lieu a cane
se du mauvais temps, on l'a remise a lundi,
de partij heeft gcene plants gehad we..
gens het flechte seeder, men beef" ze tat
tnaandag teitgefield ; t. de jur. Qui est
votre —? lute is uwe partij ? C'est ma
.- adverse, ,opposante, dat is raijne te.
genpartij. On l'a recu — intervenante,
men Izeeft hem als tusfehenbeide koeeets•
tie partij aangenotnen. Etre jugs et —,
regtcr en partij in eene zaak zijn. Vous
avez affairs i forte —, gij hebt cone flerke
tegenpartil, gij hebt met eenen maga.
gen vijand te doen. II faut pretnieremeut
a deux -. s, men meet mest beide partijen hooren. Prendre an juge a —, ernes
regter voor eene andere regtbank roe•
pen. Il West pas — capable, hij is daartes
de man niet, hij heeft niet de behoor+
lijke bekwaamheden dadrtoe ; t. de jets.
partij, fPel, o. Il faut faire cent points
pour gaper la —, men meet honderd oo•
gen mak'en, ern het feel to winnen, jou•
ens one .— d'ez.hecs, laat ens erne party
fe,':aakf)elen, Vous avez perdu /a —, gij
hebt de partij, het 1pel, verloren. Qut
qtiitte la — 1 la peril, die de partij opgeeft, verlsest ze. 11 a gagnti la —, hi)
beefs het feel, de 1)4,14 gewonnen i fig.
Cet homme Bait bien sa —, deze man weer
zijne zaak good le makes. Faire on coup
de —, eenen- gelukkigen wore doen,1.I.
tient bien sa --a table, hij laat het zich
over cafe! wel fesaken. C'est une — faite a la main, het is eene afgelprokene
zaak; t. tie mus. partij, fiem. Chaucer
sa —, en —, zijne partif, of liens zingers.
Un pseautne a quatre — s, eon Halm ile
vier flemmen; t. d'arith. aliquante , , altquote, zie doze woerden; —, en —, adv.
gedeeltelijk, deals, ten deele. — argent,
— papier, gedeeltelijk geld, gedeeltelijk
papier. L'ouvrage est en — fait, het work
is ten deele af, kldar.
Partiel, le, adj. gedeeltelijk, seat tot een
geieeel behoort. Les sommes — lea , de
gedeeitelijke foramen. La pluic — 1.c, de
regen, die flechts in ids° landfireekvalt;
t. de bot. L'involucre —, het gedeeltelife,
ke , bijzondere elekfel; t. d'alg. Equations
aux differences — les, gelijkmakingen,
vergelifkingets met gedeoltelijlee veran..
deringen.
Partiellement, adv. bif gedeelten , deehwifze,, voor een gedeelte. La,dette sera ac.
quittee —, de fchuld zal bij gedeelten
worden afgedaan. Le traiti. s'a ate exe•
cute que —, het virdrag is,sfiechts voor
een gedeelte voltrokken, velbragt.Partil, 131,. t. , d'astr. (aspect). Deux astres
6loignes l'un _de l'autre, ,de aao degree,
sont en trine —, twee Herren, die I29
graden van elkander afgaan, Haan in
den derden Band.
Partir, v. n. vertrekken, afreizen, verrei.
tz,
hews of 1111 pas. 11 viejat de .
1 1 in,
hi?
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hij is too even vertrokken. Mon fits per•
tira amain pour Amsterdam, mijn noon
gal morgen naar ilndierdam vertrekken.
Je pars dans une heure, ik reis in een uur
af. It ne part point de cette maison, hij
gaat tat dit huffs niet weg j niet uit;
stitfpringen, uitvliegen, losbreken. Le
ilevre par= a trois pas de nous, de haas
fp rong drie fchreden van ons Faire
une pierre d'une mine, eenen 'leen uit
tie mijn doen fpringen. La bombe part
du mortier, de bons vliegt uit den mortier.
Le chien a fait — les perdrix , de bond
beef: de patrijzen , de veld.hoenders doen
opeliegen. La foudre part de la nue, de
blikfem vliegt uit de walk. J'ai vu — le
coup, ik heb den flag zien losbreken;
t. de man. Ce cheval part bien de la main ,

dit paard zee zich goed in galop, zoo
dra men den team That fchieten ; het vertrek , de afreize van een paard, het oogenblik, in hetwelk ten paard begin: to
toopen ; fig. ontrpringen, ontflaan,
vloeij en , vitkomen , voortkomen, afkomstig zijn. Les nerfs partent du cery eau, de zenuwen ontfpringen nit de
Jierfenen. Toutes les arteres partent du
coeur, alle flagaderen komen uit het
hart, hebben kunnen corfprong in het
hart. Ce conseil ne part pas de lui, doze
read komt met van hem. Cola est parti de bonne main, eCal t komt van Roeder
hand. Cc sont des lo anges qui partent de la
fiatterie, dat zijn loftuh-ingen, die uit
vleijerij voortkomen; a . de la, adv. beginnende met, dat aangenonan ; dangehon en dat dit zoo zij ; verdeelan ; v. n.
t. de bias. II porte d'or au lion couronne,

parti de gueules et de sable, hij voert eenen gekroonden goudkleurigen leeuw,
Terieeld in een rood en emu zwart veld,
'11 pörte parti d'or et de guenles, hij voert
een geel en rood verdeeld fchild ; t. de
bor. Un calice bi -parti, eels in tweed";
verdeelde bloemtnkelk. Ir a feuille
trefle est Iti-pantie, het klaverblad is in
drieen verdeeld.
Partisan, us. aanhanger, voorliander van
lets.' Les —1 de Napoleon, de aanhangers
van Napoleon. Chaque auteur a ses — a,
ieder fehrifver beef: zijnen voorflander ;
hoofdpachter. Pour s'enrichir plus vite,
it s'est fait —, em Zich fchielijker to verrificen, is hij heofdpachter gewerden;
t. mil. parti/ganger.
t. d'arith. deeler (diviseur).
PartiteUr,,
Partitif, ire, adj. t. de gram. deelend, dot
flechts een reel aanduidt. Article —, het
deelende lidwoord. Plusieurs, quelques,
a, plusieurs,
etc. sent des noms adjectirs
cittelques, enz. zijn deelende bifvoegelijke naamwoorden.
Partition, f. deeling ,verdeeling. Les—s oratoires de Cieeron, , Clrero's werk over de deelen der tedektinst; t. de bias. — de Pea, ver- •
deeling van het fchild; de mus. partitaut, Waar mile flemmen op een blad onder elkandit Jiaan. On m'a envoye cet
opera en - 4 men beef) mij de'ze opera,
an de partitutir toegezonden; t. de phyS.
La d'un baromette , de verdeeling van
'g enes: bitroM'eter.'
f.. deelhebber, medegeneot.
'Partner, m.
Partologie, f. t. de med. verlosflngsleer.
goat
adv. overal, II va
eveeal. Qu le dik —, man zags het
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a,. eet homme se fourre w i dots mast
dringt zich overal in.
Part-prenant, m. deelhebber.
t Partroubler, v. a. zeer beroeren ,entrustetti
Parturation , f. de verlosfing, de kraam.
Paru, m. t. d'hist. nat. visch in Braziliii,
eenkleurige fpre g of dekvisch.
Parulis, ontfiekitsg van het tandvleesch,vr.
Parure, f. oprollik , in. tooifel, lieraad , o.
Une grancle beaute n'a pas besoin de —,
eene groote fthoonheld heeft geenen opfchik noodig. Cette parure ne lui sled pas
Bien, din tooifel flaat hoar nice goed ;
fig. Tout est de m&me — chez lui, bij
hem is alles gelijk. Des chevaux de !IAA
me —, paarden van gelijk haat en go-,
false; t. de rel. Les — s dune peau de
veers, het uitfnijdfel, afl.nipfel, van
kalfsleder.
p rvenir, v. n. bereiken, aankomens ergens
toekomen, geraken; zijn geluk, zijne
fortuin makers, Wel voortkomen. Apres one
route de quinze jours, its parvinrent au pied
des Alpes, na eene reis van yeertien Bogen, bereikten zij den voet der illpen.
11 parviut au sommet de la montagne, hij
geraakte tot op de kruin des bergs. Son
-discours est parvenu aux oreilles du roi,
zijte-gefprek is tot de Doren des konings
gekomen. II ne parviendra pas sod but,
hij zal ZiP1 oogrnerk niet bereiken. La
lettre 16i est parvenue, de brief is hem
ter hand gekomen. la couronne, aux
plus hautes dignites, tot de ktoon tot -de
hoogfie waardighet(en geraken. Il n'a pet
—a etre riche, 14 hoof: niet zoo ,ver
kunnen komen, hij heeft het daarhenen
niet kunnen brengen, dat hij rijk ged
avorden is. C'est tin homme qui ne pent
pas manquer de hij is een man, die
niet misfen kan, zijne fortuin to mad
ken, wel voort to komen. Je dome qu'il
parvienne par de pareilles voles, ik twijfeli
of hij door zulke wegen, middelen, zijn
geluk zal maken.
Parvenu, in. man van fortuin, een, die
van eenen geringen tot eenen hoogett
flaat gekomen is , m. gelnkskind,
Parvis, in. voorplein, voorhof, o. Le —
d'ung, eglise , het voorplein van tent kerk,
Le s du temple de Salomon, het voorhof
van den tempo? Salomons. Le — des Isra.
elites , des Genti/s,- 47-et voorhof der Isra,
Viten, der Heidenen.1
Parvulissinfe, adj. Republique —, zeei hies's
gemeenebest 0 o.
Pas, m-. fchrede, tretie,' flap, vostfittp, vre
Le — d'un homme,.d'un chevpl, de fchrede , voetflap. .van eenen menrch, van cost
paard. 11 vient - 4 petits —, hij brat meet
kleine flappen, met korte fchreden. Jo
le visa trente —de moi, ik zag hem der.
tig fchreden van • mij. Ce cheval um
bon—, dit paard heft eenen goeden tred.
Faire un — en arriere
eene fchreda
achteruit dean. Retonrner sqr ses..- s des,
zelfden diettinett gekomen is, ; we.
tier terug *then. 11 n'y a qne dii d'iei , het is maar ti en fchret?en van bier.
Aller au —, flapvoets gaati. Alter
X
voetje voor voetje, zeer zachtjer
gaan. 11 a tale tin Tani —, et est tombe, hit heeft eenen flasks" gedaan,
en is ge4Iallen.' cler4, fell , yr.
lompe misflag, m. II s'est retire au pea
tit " 1 hij is Ililtetjes wog geflopti;
titt
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eu pron. 11 plaint ses , it est aVare de ses
hij duet niet gaarne eenige moeite voor
and eren. II marclie a — de loup , de larron, hij gaat zachtjes, om iemand to
overvallen.
a — on va biers loin, tangzaam gaat zeker. Perdre ses verged;loopen, om lets te verkrijgen. Faire aller q, q. plus vite que le —, iemand beeven makers, hem in beweging brengcn.
Voila son —, zoo is zijne gewoonte. 11
xnarche comptes, hij gnat deftig,flae
telijk. Alter a — de tortue, de geant,
eels eene flak, iangzaam gaan, reuzenflappen doen. Se tirer d'un mauvais —,
zich nit eene netelige oniflandigheid redden.
difficile, eene
Entrer clans un
moeijelijke zaak ondornemen. Passer le
eflerven. Donner le — a q. iemand
den voorrang geven. Prenez-vous le —
devant , gaat gij eerst hinnen. Vous n'y
perdrez que vos gij =at er alleen uwe
moeite bij verliezets. Vous aurez le —
ear lui, gij zult den voorrang veer hem
hebben. je n'y ferai pas un ik zal er
geen voet om verzetten. Cela lui a coutO
bien des —, dat heeft hem veal loopens
gekost. Metre qu'i deux — de la mart,
11s marchent Wan medeed ziek
ane zij gaan gelijk te work, zij
zijn eensgezind. Cela ne se trouve pas
dans le — d'un cheval, dat laat zich op
den iweg zoo nice vinden dat laat zich
niet nit den mouw fchadden. 11 Taut
franchir le —, men most het wagon, daartoe overgaan , den eergen flap doen. 11 est
attaché a ses hij volgt hem gedurig. Contester le— a q. q., iemand den voorrang betwisten,beflrijelen. La pear a bon--,,de vrees
maakt beenen, fnelle voeten. Faire le
premier —, den eerflen flap doen, de eerf7e aanleiding geven. Marcher our les —
des grands homilies, het voetfpoor, voorbeeld van groote mannen volgen, hunne
voe tflappen drukken ; engte, zeeingte 5 yr.;
naauw a.; bergplaats,vr. enge weg van een
Eebergte m. Le — de Calais, het naauw
tusfehen Calais en Dover. L'ennemi
dêfendoit le —, de - vijand verdedigde de
engte. Le — des Thermopyles, de engte
van Thermopyle. 11 y a la un mauvais
daar is eene flimme engte, daar is moeiPeijk door te komen; t. de danse, Un —
de danse , pas in het datifett;, t. de gu. Ce
fur dans un que Henri II , roi de France, fut blesse 4 mart, Hendrik Il", koning
Van Frankrijk , word its cent ridden
de charge,
fleekfpel doodelijk gekwetst.
ormmarsch ; t. de mar. pl. kepen in het
pzaadhout
ottn het ondereinde van de ruimflatten in teplaatfen. — de haubans , zie Enilechfires t. d'arch. — de porte, dorpel,drempel eerier dour; m.—d'un dègr4 , trede toner
trap; t. de bat. d'ane , zie Cacalia; en bij de
[porenmakers, zeker gebit voor de paarden die hard in den bek'zijn ; t. d'escr.
Une garde 4-dune, foort van gevest van
eenen degen, dat de ganfehe hand bedekt, fleekblad, a.; t. de' fort. — de
=antis, kleine rand buiten aan den voet
der borstwering; trappen in de gracht;
a. ml — de camp, maat tot affleking
der legerplaats; t. d'hist. nat. de pow.
lain, zekere eenfchakelige fcehelp; t. de
d'une vis, flekkendraad san
de ink.
g ene fehroef; t. de tiss. aptrekking •van
den draad in den kam,
d'kurl.
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d'une fuse, iedere gang, etraaijing der
ketting one de feek. Chine
langwerpige kromtne veer, druk- of fpanveir; t. de manuf. — de chat, ge bre k its
dock; t. de ton. — d'psse, inwendige afloop , afronding der duigen , bit den gorgel.
Pas, adv. niet. je ne veux
ik evil met.
wij zullen hem niet
Nous ne le verrons
zien. N'en parlez fpreek er nie't van.
11 se ddclara contre lui, non (---) qu'il fac
son ennemi, hij verklaarde zich segos
hem, niet dat hij zijn vijand was. —
beaucoup , niet veel. 11 n'y en eut —
qui le voulk daar was er nice een older
die het wilds. un ne croit cela, niet
een, niemand gelooft het.
!'asap , m. foorr van eeffrikaanfche wilds
geit, yr.
Pascal, e, adj. dat tot het paaschfeest be boort. L'agneatt
het paaschlcm.
Pascalin,
ou pascaltne, f. t. de mac. La
roue
zeker rekenkundig rad door Pascal uitgevonder.
Pasigraphe, fchrifver, uitvinder vat eels
algemeen fchrift,algemeene fchrijfkunst.
vr.
Pasigraphie, f. fchrijfkunst van alle natien,
algemeen aangenomen fchrift , o.
Pasigraphique, adj. L'ectiture
algenteeS
hr ift.
Pasilalie, f. algemeen verfidanbare fpraak.
Paspales, ns. pl. t. de bet. foort van grace
plant, yr.
Pasquin , in. (lees paskein) fpothoef, fnaak ,
i.erminkt flandbeeld te Rome, waaraatt
neon fchimpfchriften plakt, tot antwoord
op die, welke op het Morforio zitten.
Pasquinade, f. [chimp-, hekelfehrif I, pas.
kwil , 0.
Pasquiniser, v. n. fain. hekel-, fchimpfchrif;
ten taken, hekelen, [pot drijven.
Passable, adv. tamelijk , lijdelkik , drags!.
lijk. Ce vin est —, doze wifts is tamelijk.
assablement, adj. tatnelijk, dragelijk, reMO, zoo zoo. Comment vous porte.z.
vans?• 5 hoe vaart gij g redelijk. 11
Ocrit
hij fchrijft tamelijk.
Passacaille, f. t. de mus.foort van dans, ns.;
t.--de jets. Faire la —, eene lags kaart
gooijen in de hoop, dat do volgende fpo.
ler Beene hoogere beefs.
Passade, f. doortogt; teer- of reispenning,m.
11 lie' s'est pas arratê, iJ n'a fast qu'une —,
hij heeft zich niet opge&cden, is mansdoorgereist. Donner la a un pauvre,
den armen eenen reispenning geven t. de
man. omloop, het keen en weer ',igen,
omrijden van een ward, hoefflag. A 111
Bens in het vooebijgaan.
Passage', in. doorgang, doortogt; doorvaart,
vre avertegt; overvaart,evr.; weg; weg. of
pasfagiegeld, o. tot enz. Durant le — de
Parrate gedurende don doortogt Pan bee
leger. Ce village est sujet all - des troupes, die dorp is blootgefreld aan den
doortogt der troepen. Le — do la mar
rouge, de overtogt van de roods zee. Le
d'un fleuve, de overvaart van eene
Vier. Les oiseaux de —, de trekvogele.
lie passet pas par
ce react pas la un
gnat dose niet over, daar is geen wog.
Ote2.vous du —, gaat 'nit den weg. Dofenclre le —, den doortogt verdedigen.
Leschambres se communiquent par un petit —,
de kamers loop y incest, door eenen kleinen
avergang s be1enden. Ayez.veus pays le—I
bobs
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fern voor den zak bijvoegen. II. me Cant
hebt gif het iveggeld , den tot betaattl?
Droit de , pasragiegeld. Je vous verrai
ik moot nog
encore deux florins pour la
a mon —, ik zal u bij mijne doorreize
twee gulden hebben, d'un billard, poort
zien. Le — a la fumee dans cette chemiop eene troktafel of in eene maliebaan.
née, n'est pas assez grand, de doortegt
Etre en —, se mettre en —, aan het
roor den rook in dezen fchoorfteen is niet
poortje zijn , zieh leggen; t. de jcu. bif.
groot genoeg ; t. de mus. loop van de eene
zetting het kaartfpel. La — est don-^
ble, de bijzetting is dubbel ; t. de mar.
noot tot de andere. 11 y a bien des — s
dans cet air, er zijn veel loopen in deze
doervaart , firaat, vr. vaarwater tusaria ; t. de peint. — de lumiere , de coufchen twee banker, rotfen, o. La — du
leur, overgang van licht , van kleur ;
canal de Mozambique, het vaarwater in
plants , rpreuk in een boek , y r. 11 y a
het kanaal van Mozambique. On pent
dans ce Eyre HD beau —, in dit boek is
entrer dans ce port par deux — men -kan
cone felzoone plants. Ce passage est difficile
in doze loaves; door twee doorvaarten
a entendre, dezefpreuk , plants is moeifefiraten , nattuwe gaten, komen ; fig. 11
lijk re verfiaan. Citer nn — d'un auteur, eene
est en — de faire fortune, hij is op den
plants van coven fchrijver aanhalen, t. de
weg, hij heeft hoop , uitzigt van zips
meg. het zacht of gedwee maken van leder.
geluk to waken. Cette succession l'a mis
Passager un
t. de man. een paard doen
dans une belle —, deze erfenis heeft hem
happen of draven.
in eenen goe,b'en Rand gefield ; t. d'eser.
Passager, m, ere, f. pasfagier,, reiziger.
Faire one — sue q. q., eenen inval met
11 y avoit trente — s sur ce vaisseau, er vaden degen op ien;and doen ; t. de teint. de
ren dertig reizigeri op dit fcnip ; fig.
laatJie kleur van eene flof; adv. fam. het
Les homilies ne soot que — s our la terre ,
zij zoo, het kan zoo doorgaan. — pour
de menfchen zijn flechts reizigers op de
la premiere ibis, veer de serge keer mag
aarde. Je ne fais ma demetire ici, je n'y
het zoo doorgaan, last her zoo zijn.
suis que ik woon niet hier, ik ben Passe, m. het verledene ; e, adj. verle_Hecht: reiziger, vreemdeling ; adj. voorden , voorbitgegaan , geweest, verouderd,
bijgaande. Une douleur ere, g ene veerverfleten, verrchoten enz. Rappelcr le
bijgaande droefheid ; fig. Les plaisirs de
—, het verledene herroepen. Oublions le
ce monde soot — s, de genoegens dozer
laat ens het verledene yergeten. 1.1
evereld zijn vereankelijk , vlugtig.
est wort la scmaine — de, hif is rerledePassagErement, adv. kortflondiglijk. Je ne
see week gefiorven. C'est one chose — de,
Buis ici que ik ben flechts voor eenige
het is eene gedane, voorbijgegane zaak.
oogenblikken bier.
Cette couleur est — de, deze kleur it
II:airman van eene pont.
Passageur,
verfchoten. Le temps —, de verledene
tijd. C'est sin homme —, het is een afPassales , in. pl. t. d'hist. nat. zekere infekten met hoornachtige vleugels.
geleefd man. Maitre —, aangenomen gilPassalorynchites, m. pl. ketters , die biddende
demeester. Venez chez moi trois heures,
den winger op den mond legden.
kom na drie siren bij mij ; t. de bl. — en sautoir, kruiswifze gelegd; prep
Passau, m. t. d'hist. nat. foort van Sul iprep. uitgezonderd.
naamiche sal.
Passe-balles ou
boulets,
t. d'art. kogelman: , y r. - veal, o. — bombes, us. t.
Passandau, m. t. d'art. achtponder.
d'art. bombenmal, o.
Passant, m. voorbijganger, reiziger. D4valiser les
s de reizigers uitplUnderen. Passe-bleu, in. t. d'hist. nat. blaauwe muscle
Arrete , et considere la fragilite des.chovan Cayenne. — caille, f. muzijkflukje ,
ses humaines /la flil voorbijganger, en
dat hard begonnen wordt. — canal,
everdenk de broosheid der menfchelife
t. de mar. engte , kit, geul , yr.
ke dinged; prov. Donner de l'eau benite, Passe-cheval, m. veer , pent , y r. fchouw,,
ties s, met fieepen gaaijen ; groete
o. waarin een trekpaard van de cent
trekzaag der houthakkers, y r.; pl. t. de
naar de andere zijde eerier rivier enz.
cord. — de bottines, rijggaten aan halve
wordt overgezet, om verder weir een
e, adj. reel bewandeld
Jaarzen, 0.;
(chip of eene fchuit to trekken.
eon weg die. Passe .corde,
of begaan. Un chemin
t: de sel.dikke,grootenerald, yr.
Passe-debout, zie passavant.
reel bewandeld wordt ; t. de bl.
dat fchijnt to gaan. 11 porte„,d'or au Passe-dix , m. fpel met drie dobbelfieenen,
boeuf — de sable , hif voert eenen gatinden
Waarj,ij gev'ed wordt, moor dan tiers oozwarten os in een gouden veld ; en —,
gen to goolfen, o.
in het voorbifgaan. Je l',ai vu en ik Passe-droit, m. t. de jut*. onwettig voorregt,
keb hem in het voorbijgaan gezien. Diverzachting , gunst van het ft; cage regt ,
re une chose en —, eene zaak in het veeryr. onregt, bif . bevordering, door eebijgaan , bif gelegenheid, zeggen.
nen tenderer; veer to trekken, a. On l'a
t. d'hist. nat. foort ran indiPassarage,
recu dans cette charge sans l'interroger,
,
aanfche trapgans , Yr.
c'est sin qu'on a fait en sa favour, men
Passarilles , f. rozijnen van Frontignac.
heeft hem dit ambt gegeven, zonder hem
Passation,f. t. de prat.het maken,aangnan van
to ondervragen.„ to onderzoeken; het is
een verdrag. Ils one fait une de contxat de
eene gunst, die man root- hem gekad
mariage , zij hebben een huwelijks verdrag
heeft. On a donne cet emploi a un auaangegaan onderteekend , gepasfeerd.
tre SI pretend, que c'est .on — qu'on lei fait ,
tolkanPassavant ou passe-avant, m. pas
men , heeft ,dit auobt eenen' anderen getoren, reisbriefje, om met zijde goedegeven , hij ereell root- dat hem daardoor onren yrs./ to ,kunnen pasferen „ e. i t. de
reg t ,gefc ed t
mar. loopplank, vr.
Passe-e-xtraordinaire fin , m. t. de man. negenfirePasse, f. (lees pace), het ontbrekende aan
pike boomwollen dezen, yr.— grand-marchad,
eene fom biffom. .11 faut encore.ajouter
eons thet vier en eene halve ftreep.— grandla—du scC; men moei nog het geld ,de bij4 - rePasg - eitcaordinaire fin, met elf firopen.
Pas-
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PAS
R9
hij de monflering
Passe-filon ,
t. de miner. metaal. ader die, Passemfolant, m. t.
gebnurde foldaat, lorrendraaijer, val.
over eene andere loopt, yr.
[ale foldaat ; fig. fan(. fchuimlooper, die
Passe-ileur, f. zie Anemone.
ergens influipt zonder to betalen; t. de
Passege , m. t. de man. oefening, waarbij een
mar. valsch of hoarsen fluk Maroon, o.
paard de voorpooten te gelijk in de Izoogte
ligt , dezelve hoog en lang zoo heudt, en Passee , f. overtogt , vaart ; t. de chat
tijd, wanneer de trekeogels met troepen
dan met de achterflespooten daarop volgt.
voorbijvliegen,o.; fnippenet, o. Prendre
Passeger,, v. n. t. de man. wanneer een paard
des ibecasses , a la —, fnippen in het vlie.
de hierboven gezegde beweging doet; v. a.
gen, in het net, vangen; t. de brod.,flik..
een paard in den draf of in de fchede rijwerk op beide handers gelijk, o• ; t. de
den, op dat het twee uitflagen make.
ties. het been en weder loopen tier waversPassement, etc. zie achter de volgende zafpoel , o.; fiteng, drie dozijn gevlochtets
• mengelielde woorden met Passe.
haar in eene partsik, inflag van haar, me
Passe meteil, in. mengfel van een gedeelte
Passement, pasfement, boordfel van gerogge , en twee gedeelten tarwe, o.
fponnen good, zilver of zijde, o.; t. de
Passe-mur,
t. d'art, groote veldflang , yr.
tan. fcherpe loog voor de hoiden , vr.
muurbreker.
Passementer, v. a. — un habit, een Reed
Passe-muse, M. Port van civetkat, yr.
bezetten,boorden,met boordiel belegeen.
Passe-musque, muscat , m. foort van muscaPassemcnterie , f. pasfementmakerif, yr.;
del druif, yr.
- handel , vs.
legerwoord,
bevel
,
Passe-parole, f. t. mil.
dat van den eerflen foldaat tot den- laat- Passementier,m.pasfementwerker,-verkooper;
—iere ,f.pasfementwerkfier,-verkoopfier.
fien, van mooed tot.mand goat, o.
Passe-parrout, looper, die op verfeheide- Passer, v. u. dit werkwoord beefs vele beteekenisfen in hetArederdeitsch; zie bier
ne floten past ; gemeene fleutel ; t. de
de voornaamfle ; gaan , voorbijgaan, beencharp. groote trekzaag (passant); t. de
gaan, overgaan, doorgaan; overzetten ;
gray. rand ; t. d'impr. fieraad , in welks
overvaren
,doortrekk ‘ n , dot), reizen , doormidden men eene groote letter of jets
vlieten ,doorvloeijen, doorfiroomen. Passe
anders, met het begin van een woord
le long de la muraille, ga longs den muur,
enz. plaatst ; t. d'ardois. beitel , m.; t.
ga voorbif den muur. sur on pont, one
de forg. (tamper, em het zand te betreplanche
, over eene brug, eene plank
het
den ; fig. prov. L'argent est un bon —,
gaan. — par la porte, par la fenetre, doer
geld opent alle deuren; met geld komt
de deur, door het venfler gaan. Passez
men door de wereld.
vous devant, ga gij vooraan. Il a passé
Passe-passe , f. Tours de —, goochelflukje ,
par ici , hij is hier voorbij gegaan. Que
o. goochelaarskunsteh , yr.
les plus hates, les plus presses; passent,
allerfijnfte ilzerdraad, o.
Passe-perle,
Mat de haastigften voorbijgaan. Le coup
Passe-pied,. m. zekere vlugge dans; fpeela passe sous le bras, het fchot is hem
lui
fitekjeebij dozen dans, o.
onder den arm doorgegaan. Ils ont pasPaste-pierre, perce-pierre, f. zee-venkel'(fese de l'autre cote de la riviere, zij zijn
nouil marin, bacile).
over de rivier gevaren. — outre, voortes
Passe-poil, m. klein gouden bezetfel der nagaati;
verder gaan. raj passé bien pros
den van ten kleed, o.
d'ici, ik ben bier digt voorbijgegaan,
Passe pomtne, f. foort van vroegen appel
gereisd enz. — de France en Angleterre,
I ender pitten, St. Yansappel,
van Frankrijk naar Engeland varen. Le
Passe-port, in. reispas , vrije reisbrief,
courier a ou est passe ici a trois heuree,
het
paspoort
tee,
Signer
le
petspoorte o.
de postrijder, koerier, is hier em drie
kenen ; fig. fain. .11 ports son — avec lui,
urea doorgekotnen. L'empire passa des
hi/ kotnt overal vaort hij is overal wel
Grecs aux Romaine, het rift ging van de
gezien.
Grieken op de Ronseinen over. L'armee
Passe-rage, chasse-rage, 1. t. de bot. papera'passe, est passee par la ville, het Leger
kruid, o.
is door de field getrokken. II n'a fait que
Passe-rose, f. t. de bot. tuinntaluwe,pieene.
hij is maar doorgegaan, doorgeteisd.
Passe-rouleau, m. V. de teint. rolflok, waarLa riviere passe par la rifle, de rivier
op de ftrengen zijde gereld worden.
vloeit, viler door de 'lad. Le vent, la
Passe-route, t. zie Passe-port:lumiere passe par ici, de wind, het licht
Passc-soie, m. koufenweversnaald, y r. ijzekomt hier door. L'eau passe- sous le pont,
ren plaatfe met gaatfes, on de zijde er
bet water loopt onder de brug door: Son
- door to halm
nom passers a la posterite, zip; room zal
Passe-talon, m. flak:leder , doe den hefeeel,
tot het nageflacht overgaan. La vertu ire
hak betio'kt, hakleder.
passe pas toujours des pores aux enfans,
t, de bot. foort van hiacinth.
Passe-tour,
de deugd gaa; niet altoos van de vaders
Passe-temps, m. tijdverdrijf, vermaak, o.
tot de kinderen over. Cela passers par
tijdkot ting , yr.
mes dat zal door mijne harden
t. de bot. hanekam, zie
Passe-velours,
gaan. Le sang passe des arteres dans les
Amarantke).
veinzs, bet blued vloeit, loopt nit de flag.
Passe-vert, m. groene mosci van Cayenne, yr.,
in do bloedaderen. Ces inarchandises pas*
Passe-vin', zeker werktuig , on; eenen drank
sent debout , deze koopwaren gingen maar
in eenen anderen minder fierk to laten
door , zonder te worden afgeladen. —
hope's.
d'use charge a l'autre, van het eene ambt
Passe-violet, m„ violetverwige kleur van
al
het andere overgaan. Vise barre de
#aal, ijzer.
fer qui pas-se dans la muraille, eene ijzeren
Passe-vogue, f. t. de mar. gone haal aan tie
Rang, die in, den muur gaat. Cette sueriemen, in eene floep , om tegen eene zee in
session a passe do ton frere a lui, doze erte roeijen. On fit faire— a la chiourme , men
fenis is van zijnen breeder ,p hem overJiet elle roeijet s nit alle krachten rocijen,
Ilia
go.
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PAS
gegann, t. de mar. — sous /e beanpre,
een /chits veor overloopen, digt voor een
/Chip voorbij zeilen.
ponpe d'nn
timenr, een achterotn komen. .... au
vent d'un vaisseau, een fchip de locf, den
wind arwinnen; fig. — de cette vie en
Pautte ,fierven, Je l'ai vu ik heb hem zien
fierven; prov.N — du blanc au noir, van
het eene uiterfie in het andere vallen•
.. de fit en aiguille, van het eene gefprek
op het andere vallen. 11 a passe par les
Charges, hff heeft van o'ader op gediend.
Ce prolet lui a passe par la tete , vous ne
le ferez pas changer, dit ontwerp, plan
is hem in het hoofd gekomen, hij heeft
rich dit plan in het ho ofd gezet, gij
zult er hem niet van afbrengen. Cela
m'a passe de la tete, dat is mij nit het
hoofer gegaan, ik heb het verge est. —
par dessus toutes sorter de consideration,
alle bedenkelijkheden aern eene zijde zetten , mr het hoofd zien. Passous a d'aus
tree chores, 'vii zullen tot andere dingen
.vergaan; t. de jar. Defense de — butre
a la vente d'un bleu, verbod, om met den
'Yerkoop van een geed voor: te gaan ;
voorbifgaan; vergaan, verloopen, verfi rifken, verdriji'en. Les mois, les ansites passent, de maanden, de fares: gaan
voorbij. Tout passe en ce monde, alias
is op deze wereld vergankelijk. Le temps
passe insensiblement, de aid gate: ongevoelig voorbij. Les couleurs passent avec
le temps, de kleuren ,erfchieten door den
tifd. — de mode , nit de mode gaan. Sots
temps est passe, zijn tijd is verloopen.
Ce via est passe, deze wilts heeft den
inaak verloren; fig. ophouden, eindigen.
fLa
faim lui a passé, de hunger is hers
daara'an overgegaan; toegelaten, aange.
Modred worden. 11 ne passera pas a l'examen, it est trop ignorant, hij zal tot het
fxanten of anelerzeek niet worden toegelaten, hif is te onkundig. Cette monnoie
me passe plus, deze mons gelds niet meer.
Ce snot ne passe pas, dat woord dettgt niet.
Ce soldat a passe a la anontre, deze foldaat
is bij de mon#ering aangenonzen geworden ; fig. fam. 11 pent — a la hij
durft zich laten ;ion. En — par—, rich
jets laten •welgevallen, lets overflappen.
Il fallut en — par la , ik moest mij
laten welgeyallen. ren passerai par.o4
vous plaira, ik Mai a pes overfiappen, mij
laten welgevallen, vat gij tnoogt
.-- pour, doorgaan, gehouden worden veer.
Il passe pour un habile homme , hij gnat
',P oor een' bekwamen mart door. 11 est avare, au mains it passe pour cela hij, is gierig , ten minfle hij word: daarvoor gehouden. Si j'avois fait cette faute, pour
qui passerois - je dans votre esprit, dans le
monde, zoo lie dezen misflag begaan had,
sitaarvoor zoudt gif, wide de wereld mij
heuden. Cola ne passe pas , dat ken zoo diet
goon. — en promise, tot een fpreek.
'woord worden. — clans l'usage, gebruikelijk Iverden; t. de jar. La chose a passe
4 item de corde, de zaak is ter twits.
w frnood deorgegaan; de ftemmen waren
haast verdeeld geweest. A quoi passe-t-il?
waar voor flemt hij. Elle a passe tout
dune voix, zif is eenpariglijk , met al.
gerneene ,fiernmen befloten, doorgegaan.
II passe in mitiorem et lui a la snort, hij
fiensi veer 4 zachtere psarti *, en

PAS
veer den deed; t. de jeu. pasfen, niet fpe.
len. Tout le monde a-t-il passe ? heeft een
seder gepast? Je passe, personne n'y
a-t-il ? ik paste, fpeelt niemand? Pass
dit passe, ik heb gezegd: ik pasfe; fain.
Passe pour cette fois la, mals que eels n'ai.
rive plus , voor deze keen mag het zoo
gaan, snag het zoo zijn, maar dat het
niet meer gebeure ; v. a. gaan, yaren,
rijden enz. — le pont over de brug
gaan. — la riviere a la nage, over de rt..
vier zwenemen. Je l'ai rencontid en ,pas.
sant chemin, ik heb hem andersveg, op weg,
ontmoet. la ligne de l'equateur, de li.
nie, de evennachtslijn pasferen, — les
moats, over de bergen trekken. Qu'il
passe son /chemin, laat hem zijnen wog
gaan ; fig. lam. — le pas, fierven. 11 a
ate long temps malade, mail eufin it a pas.
se le pas, hij is tang ziek geweest onaar
hij is eindelijk gejiorven. q. q. ch.
iemand , lets overbrengen, overvoeren,
overvaren. On a- passe le canon dans des
bateaux, men beef: het gefchut in fi.huiee
ten overgebragr. — des usarchandises
Perranger, koopwaren bulten 's lands voe.
ren. Ce batelier m'a passé le Rhin, deze
fchiPper heeft mij over den.R.ijngebragt,
gevaren; doorfteken, doorflooten. (tai.
re-) les bras dans le g manches d'un habit,
de as men door de mouwen van een kleed
geken. It passe son temps • comme un roi , hij
leeft heerlifk en in vreugde. — le fil dans le
trots dune aiguille, (ender uneaiguille), eenen
draad door het oog van acne naald
la chemise par dessus la tote, zijn hemd over
het hoofd trekken. 11 lui a passe son epee
au travers du corps, hi] heef; hem zifnere
degen door het tiff geflooten; prcsv. Llle
a passe bien des lois sa chemise par desse$
sa tete, zif heeft alle fchaamte vet loren;
overtreffen, te boven gaan, enz. Cela
passe sues forces, tint gnat haven mijne
krachten. Le micas passe mon attente,
het gelukkig gevolg overtreft wine ver.
vac/sting. Cela passe la ports e de I'eaprit
humain, dat gnat boven het vonfclrelijke
verliand. Cela passe la raillerie ., dat seat
te ver, is meer dan gekbeid. Contentesilent passe richesses, tevredenheid ,ge‘at
haven rijkdoni. les bornes, de grens•
paten overfehrijeltn. La bane a passé le
but, de kogel is haven het wit belies
gevlogen. 11 vont passe de route la. tete,
de deust. pauses, ..hij is een hoofd, twee
duimen greeter dan Dgf bas qui pas.
sent le genous koufen, die over de knit
gaan. La doublure passe le drag, de vett-fug /leeks ender het la.ken nit; door.
brengen, Ripen. itt • quoi passez-vous le
temps? a lire, a jotter, waartnede flift gif
den tifd? met lezen, met fpelev. Ngus
aeons passe ce jour Wen agreablensent, wij
hebben den tijd zeer aangenaam doorgegebragt., rai passe la nuit sans dormir, ik
heb den nacht flapeloos doorgebragt fig.
fans. un ruban, un lacer dans un oeillet,
eenen bard, eene rifenoer door eetrveter.
eenfieken. Ilpasse son temps, het gaat liens
kwalijk ; hij wordt mishandeld; hij
heeft hartzeer. — son enyie dune chose.,
zijne lust, zijne begcerte met jets vol..
doers, bevredigen,zijn oegmerk bereiken.
Je vous en passerai Bien l'envie, ik zal u
de lust daartoe feel dean vergaan; prov.
La ieuuesse est forte a
i. ,ferqd
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is het Ineeifelifk zijne driften te
te houden; jeugd heeft zelden
deugd; doerzifgen, door laten loopen.
une decoction dans un linge, een afkooke
fel door eenen doek zifgen. — par tin tamis, door eene zeef laten loopen. — de
la farine dans un tamis, meel ziften. —
chi bled au .crible, koren ziften ; fig. voorbifgaatt, overflaan. Il a passe le point,
le plus important, hij heeft het gewigtigfie punt, fink overgefiagen, voorbij
Passez cet endroit. fla die plaats
over. Il ne passe rien a ses enfants, hit*
!age islets bij zijne kinderen vo orbijgaan, float geene Met over. Passons cela
sous silence, laat ons dit met fiilzwifgen
voorbifgaan; bereiden, klaar waken enz.
t. de coutel. — des rasoirs sur la pierre,
de rcheertnesfen op den flees: aanzetten,
jlifpen; t. de cord. — les cuirs en suit, de
chair et de deur, de huiden op de vleeschzifde, op beide' zifden met ongel, talk,
befrneren ; t. de cuis. — du Poisson par
la farine , visch in tneel omkeeren, met
tneel befirooifen. — par le poele, iets in
gefmolten boter of fpek in de pan doen;
4, mil. Faire q. q. sous le drapeau, Fernand eerlijk waken, .-- par les armes,
doodfchieten, arquebuferen. — par les
baguettes, door de fpitsroeden loopen.
au fil de l'epee, over de kling laten
Jpringen, nederfabelen. — en revue, de
enonflering,doen ondergamn; t. de jar. —
am contract, une procuration, een vetdrag,
eene volmagt uitvaardigen.
Cela flit fait et passe par-devant notaire, dit
sverd voor den notaris gemaakt en :duevaardigd. — des pieces fausses, valsch
condamnation, fehuldgeld uitgeven.
kekentenis doen, zijn venni: otiderteeke.
nen ;• t. de neg. une lettre de change 4
l'ordre de q. q.. eenen wisfelbrief onder'teekenen, ettelosferen; — en compte, yer,
rekenen, in rekening brengen. — a compte, op de rekening zetten. une somme
dans un compte, eene fern in eene rekeaim; gelders laten, toeflaan. Je vous passerai ce chapeau pour'douze Florins, ik zal
74 dozen hoed voor twaalf golden geven;
verdrifven. Cela fait = le mal de dents,
dat 4. kiespijn verdrifft. -- la plume sur quelques -cndroits d'un ouvrage,
esnige plaatfen van een .werk met de
que — les yeux
pen doorhalen. U n'a
sur cet ouvrage, hij-heeft dit werk fleck::
vlugtig nagszien. maitre, baas warden. Cet habit m'a passe six ans, dit kleed
/soft het zes jaren aitgehouden, ik heb
het zes farengedragen, legerement, even
aanroeren t. de point. un dessein
l'encre, eene teekening met de pen maken; t. de cord..— un cuir en migie, een
,'el tot zeetn bereiden; t. de rel. —en
parchemin, een book optnaken, het parkement ep den rug en aan de hoeken liftmen; t. de bl. Deux epees passees en sautoir, twee kruiswijs ever elkander liggentle degens, fig.:fam. ou prov. q. ch.
au gros sac, lett oppervlakkig onderzoeken , ter loops swerzien. —q. la
plume par le bec, iemand bedriegete.
par l'etamine , fcherp •nderzoeken. q.
q. maitre, iemand al steno's wachten.
Cette femme passe, deze vrouw words uud.
Il faut carrikre, melt meet, het gewonnen
gem. — par un fidtliuni ) hei 'ken MAN
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ken. Se —4 , v. r. verloopen, verflrijken,
voorbijgaan, vergaan; afnemen; ver.
dwijnen ; verThbieten;gebeuren, gefchte.
den, voorvallen ens. Les annees se passent, de faro: verloopen. Voila la bet,.
le saison qui passe, nu gnat het fclifo,
ne jaargetijde ten einde, 1,.erfirrjkt.
Les fleurs se passent en pen de 'ours,. cl.s
bloetnen vergaan, vallen af, in wesnsg
-dagen. Elle a ate belle, mats elle se passe, zij is fieboon geweest, maar zij veroudert,hare fehoonheld verdwifnt ,neemt
af. C'est ainsi que 14 vie se passe, zoo
gaat het /even voorbij. L'occasion se passe, de gelegenheid gaat voorbij. Les
couleurs vives se passent facilement, de le.
vendige , heldere kleuren verfchieten
ligtelijk. Tandis que cela se passoit, terwifl dat gebeurde, voorviel. Se — de q,
ch. de q. q., iets ontberen, misfen kung en, zich van iets onthonden. Je puns
sue — de cela, ik kan dat wel ontberen,
misfen. II ne sauroit se — de yin , hij kan
den wijn niet ,zich daarvan niet, onthou.
den. Si l'on n'en pent avoir, it faut s'en
wanneer men bet niet ban hebben,
woe: men bet wel ontberen. 11 se fk bien
passe de dire cela, de me nommer, hij had
niet noedig gehad, dit te zeggen , van
tnif te noemen. Se — de manger, zich
van eten onthouden. Je me passerai bien
de lui , ik kan hem wel tnisfen, Fie kart
mif huiten hem wel redden. Se — de, —
q. ch, zich met nets behelpen, tevreden zijn. Il se passe de, it pen, hij it
sew sveinig te vreden. Se — a moins
d'argent, zich met minder geld behel..
pen. li ne se passera pas, a cela , daartnede zal hij pie: te vreden zijn,
Poscreau,
mosch, musch, yr.
PaSserie, f. ou passement, is t. de cord.
fcherpe loeg voor huiden , vr.
Passereilles, passeriles oti passes, 1. pl. t.
de vign, gedroogde muscaat druiven, yr.
Passerine, f. t. de bot. geflacht der eenblatierige bloemen, 0.
Passerinette, f. t. d'hist. nat. kleine bastaart
nacktegaal, on.
Paisette, f. flakkenyormige geel koperen
draad, die .174 de zijden werkers bielett
dat tie draden niet verwarren; bij de
gouddraad-trekkers , ee* ring , in.
Passers, in. pl.t.de com.kos voor keopwaren under deuren , maar met gene gordifer,
Passeur,
— se, f. veerman, vrouw van
den veerman.
Passia
ba
birliitel
ied.f. vatbaarheid veer lifden,
Passible, adj. veer lifd.en vathusrlliftlbaar.
Le corps humain, dans,sQn etat naturel, est
het menfcbelijke ligchaan4 is, in sifnetz
lea tuurlijken , flaat,,vatbaar voor lijden,
Passif, ive, adj. lifdend lifdelifk. Il faut
dans cette affaire , attendre et se tenir —
men moot in doze zaak wachten en zich
lijdend houden. Votre rtlle est tout —,
uwe rol is gansch lifdelifk; r, de int.,'
Un droit — de servitude, erne lifelende
diettstbaarkeid, fervituut. 11 A voix active et — ye, hij kan kiezen en verkoren
etiorden; t. de prat. Dettes yes, fchule
den, -die men fchuldig is, gemaakt heeft,
t. de gram. Verbe U./fiend werkwoord,
Un sens une signification ye , een lijdende
z/n, eene lijdende beteeketeis; t. do med.
alt,tweede eerznak
i14
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Passiflore, fleur de passion, (grenadille pass,
onnaire), f. t. de bot._pasiiebioern.
Passion, f. lijden, o. La— de nom Seigneur,
het lijden van omen Beer. La semaine
de —, de paslieweek, de laatfle week van
de vasten; pasfiepreek, lijdensgefehiede-,
nis. 11 a commence a precher la —. hij
fieeft de lijdensgefchiedenis begonnen to
prediken; hartstogt , m. Les — s sont
hien touchees dates ce tableau, in deze
rchilderif zijn de hartstogten goed nit
gedrukt. Les s sont bien traitees dans
cette piece, de hartitogten zijn in die
fink goed leehandeld; drift, m. liefde,vr.;
begeerte,genegenheid,neiging. 11 n'est pas
maitre de ses—s, hif is geen meester van zifdriften. 11 est bien sujet a ses s, hij
wordt van zijne driften beheerseht. 11
fait tout par —, hij doet ailes met drift.
je vows en perle sans , ik fprcek er tnet
over zonder drift. Il meurc de— pour elle ,
hij fierft tat liefde, genegenheid veer
kaar. Ce n'est qu'une naissante, het is
.11echts eene opkomende liefde. Vbilh robjet de sa zie daar, het voorwer, zijver begeerte, neiging, enz. Il a beau..
coup de— pour la vertu, hij heeft neiging
tot de deugd, hij is zeer deugdzaam.
Sa plus forte — e'est le jets, zifne fterkfie neiging is het feel. As'sotivir ses s,
zijne begeertett, lustenvoldoen; fain. Airier a la —, 'Jerk yerliefd zijn. Cette
fille a fait, catise de grandes s, dit meisje heeft greets hartstogten, veel aanbidders gehad. Il a — des tableaux , hif
beefs zucht , begeerte, fchilderijen to
Verzatnalen; t. de gram. de phil. Le verbe aCtif marque l'action, et le passif marque
—, het bedrifvende werkwoord duidt
de working aan, en het lijdende work.
woord het lifden ;- t, de med. zeer fmartelijke ziekte.
Passionnaire, pas.Reboek, boek, waarin
de lijdensgefehie-denis fiaat ; t. de bot.pasfiebloem zie Passiflore.
Passionnement, adv. hartstogtelijk , vuriglijk, met drift, heviglijk. 11 aime cette
hij bemint dit meisje vuriglijk.
fille
hij verlangt met drift.
Il desire
Passionner, v. a. met nadruk verhalen;
kracht, vuur bijzetten ; vuriglijk verlangen, begee"ri, beminnen. Cet orateur passionne bien son discours, eleze redenaar zee aan zijne rede veel year bij ,
draagt ze met veel ifver veer. II passionne le jeu, hif bemint het.fpel
Se —, v. pr. driftig warden, in drift ge
taken, zich taten innemen. Un homme
sage agit tOujours avec raison, et ne se passionne jamais, , een wife man handelt altoos met vet weft , en wordt niet driftig.
Ii se passionne pour tout ce qui est min.
veau , hij is ingenemen, laat zich
men , voor al wat nieuw is. Passionne,
e, adj. et part. hartstogtelijk,' met drift
gefleld op Lets -driftig ; genegen , begeerig; verltefd verzot; vurig , ingenoMen; e.erzuclitig enz. 11 a naturellesnent
le sentiment tendre et —, kij heeft van natuur sea teeder en hartstogtelijk- ge
1.1 est fort passionne pour la musiitue,
kij is zeer cp de muzifk gefleld zeer
elaarvoo r ingenomen. C'est une expression
— nee, het is eene verliefde uitdrukking.
uw onderdanige dieVotre serviteitp
Cet oilier en Bien — pour la gloi-
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re , doze dicier is zeer eerzuchtig

up

roem.
Passivement, adv. lijdelijk, op eene lifdende wijze, in eenen lijdenden zin. Ce
verbe se prend activement et —, dit work.
woord wordt bedrifvend en lijdend genomen , gebruikt.
Passivete ,
lijdelijkheid, y r. lijdende toe)(land, m.; werkeloosheid.
-assoire ou passette, f. door.flag , m.
giettest, gat,nplatteel, gatenpetiel , yr.
Passulat, m. passule,
tnuskadelle honig, tn.
Pastel, m. zeker teekenkrift, o. On fait
des,:--- s de toutes sortes de couleurs, men
maakt pastel van allerlei foorten van
kleur. Dessine'r peindre en —, in,
met pastel teekenen, fchilderen; het werk
zelf, dat daar mede gemaakt is; weeds
(guide), y r. — orange, eene , in het bruin
vallende, oranjekleur.
Pastenade, zie Panais.
Pastenague ou tareronde r f. zekere visch van
het ge.flacht der roggen, pijl.fiaart , m.
Paste que, f. watermeioen; t. de mar. leod-
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Paster, m. t. de yen. zie Pater.
Pasteur, in. herder. La plupart des anciens
patriarches etoient des s, de meesten
der oude patriarchen of aartivaders waren
herders; fig, herder , leeraar. Les eve.
ques et les ewes sont les vrais — s, de bislchoppen en priesters zijn de ware herders. Notre Seigneur est le bon qui ramene la brebis egaree, ooze Reiland is de
gosde herder, die het-afgedwaalde fe-,44aaP
Iveder teregt brengt. Les — s de l'eglise
Wallonne, de leeraars der Waalfche kerk.
Pastiche , f. nagemaakte fchilderif ; t. de
mus. Cet opera est — doze opera is nit
verfcheidene rneesterflukken to zamen gefield ; Iiillnabootfing van eenen‘fithrilver,
Pastillage , m. t. de conf. klein fuikerwerk,,o.
Pastille , f. t, de eonf..balletje, van welriekentlYeeg, of one tiretin, of om to verbranden, o.
reukkaarsje , o.
Pastophores , p1. t. &hist. anc, priesters,
die de afgoden op bedden ronddroegen
gross zeil, aan de deuren der Impels
of waarmede Men de afgoden bedekte.
Pastoral, e, adj. ' leerderlijk, herdersch. Habit —, herdersieltied. Vie -.le, herderslove*. Chant —, keriteszang. Danse e,
herdersdane; fig. herderlij*, geestelijk.
B4toa herderefiafe Le soin — des awes, de zorg van eenen geestelijken,her.
der voor de zielen, , Livre
geestelijk
boek. Lettres , geestelijke brievett,
brieven van eenen.teeraar, aan zifne getneente; s. m. boekevan den dienst, de
gebeden en plegtigheden van eenen priest°. enz.
.• „
Pastorale, f. t. podt;herderszang , t13 Mowf el, waarin de perfonen• herders voor.
ellen , 0. ; t. de- mos. herderszangfluk, oi.
adj, Dense
herdersdans, en.
Pastoralement, adv. fig. herderlijk, als eels
goede herder.- Corriger
als eel; gee..
de herder teregt wijzen, verbeteren,
Pascorelle, f. t. de mus. herderslied,
Pastosite, f. t. Warts. voede,de kleur.
Pastour, zie Pastear.
Pastoureau, tn.
voile, f.. kiting , jenge herder, herderin.
Pat, m. (lees pate.) t.-de d'echec. Si 1e
roi ne peut jouer sans -se mare en echec,
it est —,

indien is halt!' nice mot
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fpelenkan, zonder zicli in Mask 'te zetten , is bij pat.
Pat,
(lees pa); t. de fauc. voeder voor
de valken , o. Le fauconnier a donne lea ses oiseaux , de valkenier heeft zijnen
• vogels het voeder gegeven,
Patabies , in. p1. planten, die rode plant.flo.ren bevatten.
Patac m. munt van ilvignon,
Patache, f. t. de mar. wachtfchip, advijsfagt , a. aitlegger,m.fnel zeilendfchip, o.
Patagau ou patague, t. nat, foort
van groote katnosfel, vr.
Patagon, m. zekere Spaanfehe zilvermunt,
- yr. flak van achten, a.
Patapatapan, in. pop. geruisch van trammels , o.
Pataque-chique,
Algirijnfche want, 24
fluivers, yr.
Pataraffe, f. iron. gekrabbel, krabbelfchrift,
0. hanepooten, m.
Pataras,
t, de mar. zigijns, welke in
de hangers warden genaaid. -- de carene,
loefgijns bij het kielen van ten fchip.
Patarasse, f. klamij-ijzer, o.
Patarasier,, v. a. klamijen, werk in M tsa' den indriiven.
Pittard, in. zeer kleine taunt/ in Picprdie , yr.
Pitas, m. t. d'hist. nat. roads 4.frilaanfche
aap, die zelfs de sugars aahvalt.
Patate , batare f. t. de hot. foort van aardappel,-m;
Patatras, m. woord , am het geruisch, tenon
val nit te drukken, o.
Pataud, m. lompe hoer ; jonge hand met
dikke pooten ; 'prov. pop. 11 en park bien
it son aise, lui qui est a 'nage hij heeft
goed praten,, hij zit er warm in, 'hi/
iteeft.zijne fchaapjes op het droog, heft
in overvioed.
Pataud, e, adj. et s. lump, dik en vet ;
dikz4k.
patunger, V. u. door dik en dun loopen.
patavinit6 f. f i j 1, fpraak , geaardheid
der oude inwoners van Padua; het plat
fpreken.
Pate, f. deeg beflag , mengfel, o.
bien
pétrie, good gekneod deeg. —sans levain ,
ongeztzurd deer. d'aman,de pour de- ,
trasser lee mains, amandel deeg, zeep,
am de haszden to Ivalfthenrichoenmakers
papdeeg, lijm; t. de pap. deeg, pap am
papi'er van to waken.
de foreelaine ,
deeg on; porcelein van to maken. dc
couleurs, gewrevene verve. — de fourneaur, irereide teem , ens fmeltovens van
te maken. Or, argent en —,goad, zilbegint te fmelien; fig. fain. 11
ver,,
est-de bonne hij is ,van gene gezonde
ligchaantsgefleldheid. 'C'est use bonne —
d'homme, het is cone goede ziel, ten
goede flokkert, ten eerlijks karel, cnz.
lVlettre, avoir la main ‘k la —, mode hand
pan het work flaan, hebben • prov.Quand
on a mis la main it is en clesiem.
re q. ch. aux doigts, wie vecl geld in de
handen beef) , dien blijft ligt lets aan de
fingers hangen. N'avoir ni pain , ni —,
niets to bijten noels tc breken hebben.
eit lk comme on coq en —, zie Coq.
Pate, 111. pastel y r. Ouvrir enramer une
—, cone pastel opener:, openrnijden; fig.
fam. inktvlak , y r. 11 ue satiroit ecrire
trois lignes sans faire tin —, hij kan pen*
title regels Ichrifveri, gond\er tens inkt-
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vtak to maken; rommelzoo van dingen,
die op-eene verkooping te gelijk verkocht
warden, yr. ; t. ,de jeu. Faire tin —, de
kaarten mofelen, niet wel doorfchieten,
am er mode te bedriegen; pop. Des s
d'hermites, drooge noten; t. d'impr. verfchoven yams, y r.; t. to fort. pastel ,
foort van rond bolwerko, ; C. de joa.
zamenvoeging van verfc' hei dens foort ets
van edele gefieenten; pastei der paruikmakers, waarin zij het Haar bakken.
Patee, f. deegklomp, be flag van korrel
of VIM zemelen, waarmede men het ge.
vogelte most, o. mengfel van brood 'ets
vleesc/e, voor de huisdieren, o.
Patelet, m. ou valide, t. de peck. foort van
verfche kabeljaauw,
oolijite klant, haze fchalk ;
Patelin,
vos; t. de metal, proefftneltkroesje,
. adj. —, e, ton — , vleijende toon. 11 a
lane voix e hij heeft eene pluimfirib
kende , vleijende fem.
bedriege•
Patelinage,
fam.
Sa conduits, tont ce
lijke vleijerij ,
qu'il dit n'est quo zijn gedrag , al wat
,hij zegt, is Beats loos bearog,ichalkheid.
Pareliner, v. n. et a. verfchalken, listig
bepraten, door fchoone woorden, bedriegen , opligten , bedotten ; niet opt egt te
werk gdan, am den tints laden. 11 ne
va pas droit, i1 ne fait que hij goat
den regten weg niet, hij cant kromtne
vegan, verfchalkt op eene listige wijze,
11 a si bien — é ces gens-lk, qu'ii les • a
fait venir a ses fins, hij heeft deze liedets
dat zij
zoo ,listig am den taro
odes deden, wat hij Wilde.
Patelineur, m, se, f. haze vas, pluimflrib
ker, vleiger, yr. mooife praat, yr.
Patelle , f. zie Lepas; t. d'anat. zie Rotale.
Patellite, f. verfleende eenfehakelige tnos•
felfchelp, yr.
Patene , is dekfel op den tniskelk, tn.
Pate nOtre f. kraal, korrel van eenen ro.
zenkrans; pl. de rozenkrans (chapelet),
pop. gebed met den rozenkrans, het vader onze, paternoster ,, andere kindergebeden, o.; t. de pech. kurken aan netteff.
PatenOtre , e, adj. c. de bl. Croix paten°tree, paternosterkruis, o.
PatenOtrerie, f. Mandel in rozenkranfen,
Paten6trier, m. rozenkranfentnaker.
Patent, e, adj. open. Acquit —, fchrifle..
lijk bevel van eenen vorst pan de fchai...
kamer, dat zij aan toonder ikzes, 'de
daarin genoemde fam moet nitketalen;
gefchrift , dot tot kwilantie verflrekt,
waardeor men eene zeket'e fom gelds oft:.
vangt. Lettres tes, opetoc koninkIijks
brivven, met het groote zeger verzegeld ;
vain:4g: van cocci vers.:.
Patent, f. patent, ofiene brief, in. bezegel.
de akte, om het refit to hebben, vats eenig
te kunnen oitoefenen.
• Patents,
adj. die gepatenseerd is , eets
patent heeft.
Pate-pelu, m. fchurk met eon zacht
fend voorkomen, yeinsaard.
Pater, m. het vader onze ,paternoster ;gra*.
te kraal aan den rozenkrans, yr.
Pater, v. n. t. de yen. Lievre qui pate, boa t
die flijk met zijne pooten voorefleept; v.
a. de cord. — l'empe;pe, bovenleder met Jlijffel befrneren.
Patera, f. t. d'ant. offerfchaal.
Paternel, le , adj. vaderlijk. Amour —, vaIiis
der
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derlijks liefde. L'autoritê le, vadat,.
lijk aantien. La maison — le , het vaderlijke huis. Oncle--, oom van vaders zijde.
Paternellement , adv. vaderkik, als *en
varier. II l'a traite hij heeft hem vaderlijk behandeld.
Paterniser, v. n. naar zijnen vadergelifken.
Paternite, f. t. theo/. vaderfehap, o. Le
titre VII du code Napoleon traite de la
—, de zevende titel van het wetback van
Napoleon handelt over het vaderfchaP,
Pâteux, se, adj. deegachtig; ongaar,
ePerig, flijmerig. Du pain —, deegachtig, ongaar brood. Une pQire — se ,.eexe
beurfche, bnikzieke peer, -Du yin —,
eflijmerige wijn. Bougie --se flijneerige
kte , f:nerige weg.
mond. Chemin —,
Pathetique-, adj. aandoentij k , hart- , zie
roerend , hartbrekend. 11, a touché cela
4'une maniere —, hij heeft dit op eons
aandoenlijke wifze uitgedrukt, gefehilderd. Un discours een zielroerend goOra ; s. m. zielroerende, harttrefende, o.
Pathetiquement, adv. op eene zietroerende
deze
wifze. Cet endroit est exprime
plaats it op eene zielroerende wijze uitgedrukt. 11 l'a declame tits hij heels
het op eene zeer zielreerende, hatttreffende wijze voorgedragen.
lathetisme, m. kunst , om de driften gaanele to maken , to bewegen , vr.
Pathicisme, p. zie Impudicitel Prostitution.
Pathogenesis,f.t.de med. oorfprong der ziekten.
Pathognomonique , adj. t. de med. Signe -,
teeken, dat den todiand eener , ziekie of
der gezondheid aantoont. Un — de pleuresie, een echt teeken eener pleuris.
Pathologie , f. t. de med. ziekteleunde,ziekulcer. Gallen a ecrit stir la —, Galenus
beep over de ziekteleer gefchreven.
Pathologique, pathologistique adj. t. de med.
'
tot de leer der zieeten behoOrend,
ziektekundig.
Pathologiste, m. Patholoog , die zich met
de ziekteleer bezig houdt, pathologie be_
zi
Pathos, m. iron. het roerende, treerende
in uitdrukkingen, opgezwoldenheid eener
reds, yr.
Patibulake . , adj. tot de galg behoorend,
galgachtig. Les fourches s, de ftijlen
der .gaig. Mine, air —, galgen-tronie
ititztgt. Son corps fut attache aux fourChes --s, zijn ligchaam werd 'aan de
,galggehangen; s. lam. inns, gefchiedenis,
laden van eenen met den deed gefiraften.
t Patibule, f. zie Exposition.
Patiemmenf, adj. geduldiglijk: Souffrir —,
geduldiglifk tijden.
Patience, f: geduld, o.'lijdzaamheid, ver
draagzaamheid, y r. La — est une vertu
bien necessaire, het geduld is eene zeer
,toodige deugd. On a mis sa use rude epreuve, men heeft zijn geduld op ee-`
ere harde proefgefilld. 11 a pousse ma —
a bout, hij heeft mijn geduld tot het vie
terfle, ten elude gebrace. Supporter see
inaux avec zijne tiwalen met lijd*aamheid verdragen, dulden. Ayons —
jusqu'au bout, teat ens tot het undo
geduld hebben. La — vient a bout de tout,
geduld overwint alles. Composer un dictionnaire est un ouvrage de la plus grande
een evoordenboek is waken, is een
week van het grootjte geduld; zonder
lidwoord met de werkwoorden , avoir,
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prendre, donner. Je vans payerai, tuals
vous faut avoir —, ik. zal u betalen,
maar gij meet geduld hebben. Ayez
si vous voulez I'obtenir, heb geduld,
zoo gij het wilt verkrijgen. Il viendra
dans tin moment, ayez, preuez, donnez.
vous
kij vet in een oogenblik komen
heb geduld. Prendre q. ch. en —, gedul:
dig vereiragen, met geduld aannemen.
Perdre
gedplel verliezen. II ne sauroit
Omeurer en
hij kan geese rust houden,
niet rustig blijven; interj. (roort van
bedreiging wacht maar!)
ce n'est
pas encore tout, heb geduld! wacht maar!
het is nog niet alles. I s'il vous plait,
wacht maar een weinig, hebt maar een
weinig geduld, als het u beliefs; t. de
bor.
ou L
, .patich, patientiee
kruid, o. L aa — rouge ou sang de dragon,
drakeubloed,
Patient , m. t. de pal. arms zondaar,
ten die flerven noes, een ter deed verge
oordeelde misda-diger; t. ' de chin 111fder,
patient, die in handen van eenen
rimester is.
Patient, e, adj. geduldig , lankmoedig
zaam, verdraagzaam. C'est Penfantj du
monde lc Nus.7-, het is het geduldi
kind van de wer gild. Ce pore a, ete,ort
— Pegara_de son file, doze vader is ten
aanzien van zijnen zoos zeer lankmoe.
dig geweest.
Dieu est — et miserico
dieux, God is lankmoedig en barn:hare.
tig; t. did. s. L'agent et le — (Pendur
rant), de werkende oorzaak en het lifdende dee'. 11 a etc le --dans cette ques
relic ,, hij is de lijdende partij in de.
zen twist geweest.
Patienter, u. geduld hebben, nemen, met
geduld wachten. Patientez un peu, vous
Paurez", heb ivat geduld, gij zult het
hebben.
vous patientez jusqu'a demain,
zoo gij met geduld wacht tot mergene
Patin , fchaats, vr. .411er en s, our
des — 8, op, fchaatren rijden; vrouweei
fchoen, heog van hiel, On ne porte plus
de tels s, men draagf zulke fchoetien
niet sneer t. de,charp. zee, dikke plank
onder het. timmerwerk van eene trap, one
dezelve to. dragen, en tot groisdllag to
dienen a grondbalk van een gebouw,lie
op de hely:aft ligt ; grondfleen, dear bet
voetfluVeener zit*l op rust ; t. de marech.
hoefifzer met cent halve kogel
Fer
daaronder,
Patinable , adj. burl., bevaelbaar, betastbaar,
dat zisch gemakkelijk met handen laat
betasten.,
Patine, f. t. metal', patina.
Patiner, v. a. beeasten, bevoelen ; fommelen,
haventn, Ces etches out perdu„tout leur
goat, on les a trop, patindes, deie perzi.
ken hebben al karen finaak verloren,men
heeft ze t,o veel ,beyoeld, gehavend ; fem.
fig. t. de ipepr. Cette fille se laisse dit
meirje laat zich bevoelen; v. n. op fcbaste
fen rijden. Bien des gene ont beaucoup
plaisir a —, veel menfchen viuden,groot
vermaak in bet fchaatren rijden.
Patineur, , fchgatlenrijder. La glace est
convene de — s, het ifs is bedekt met
fchaatfenrilders ; isms. een die de v: ottwen
op eene onbetamelijke wijze betast,bevoelte
Patir, v. n.- lijden, dulden, verdragen ,ai
flaan. L'armie petit beaucoup dans cette
tg
o
marche, het kger fiend wet tat op dozen
togti
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le premier rang spree les cesars , is patri.
togt. Sa Rtaladie a etc longue, it a Men
tiers hadden den eerfien rang na de ieeizers,
pati avant de mourir,, zijne ziekte is tangdurig geweest, hij heeft veel geleden, Patriciat, m. iwaardigheid van eenen pa•
tricier, yr.
ter hill — de, pour q. on,
wegens lets lijden. 11 a fait le faute, et Patricien , ne , adj.-et s. t. d'hist. Rom. van
yen ai piti, hij heeft de fell begaan, en
het geflackt der patriciers , van ouden adel,
fratricier. Une famine ne eon adelijk ge.
ik heb daary oor geleden, geboet. Votre
flacht. Dans les premiers temps on ne fai.
bien en pAtiri, uw vermogen zal daaronsoit point a Rome de consuls qui ne fussint
der, daarbij lijden. La bourse en Odra,
s, in de eerile zijden verkoos men to
de baits zal daarbij lijden. Les bons
Rome geene confuls, die niet eerst pa.
pitissent souvent pour les mechants, de go y
triciers waren.
-denlijkwsvoraden.
d'hist. nat. foort van ditneri- Patricide, zie Parricide.
Patira, m.
kaansch varken, kleiner dan het onze, o. Patrie, f. vaderland, o. L'Allemagne est
nat. bijenvreter van
Patirich, m. t.
ma —, Duitschland is mijn vaderland.
Madagascar.
Defendre sa zijn vaderland verdedi.
rids, in. wetland , (geringer dan Outrage), o.
gen. Ciceron a std appele le pare de le
katissage, m. regt van welding ,, .o.
—, Cicero is de wader des vaderland: go.
noetnd geworden. La celeste —, het he.
Pitisser, v. n. gebak maken, banket, pas melfche vaderland, de hernel.
ain't waken. 11 patisse , fort ,bien, hij
Patrimoine, m vaderlijk, onderlijk erf.
inaakt goed gebak.
fltissoire,
tafei met randen on; te knedeel , 0. Son pere, sa mere lui a laisse
den, pastijbakkerstafel.
un grand —, zijn vader, zijne moeder
heeft hem een groat erfdeel nagelaten. 11
ratisserie,f.gebak,banket,o.pastijbakkerd,vr.
Fa Lissie r , m. - iêre, f. pastijba-kker, -baka eu dix mille florins de — mais , i1 a disci.
pe son —, hij heeft van zijne ouders
fler , velkoopfler; prov. ,Avoir passe par
levant l'hnis do —, geheel onbefchaamd zijn.
so,000 gulden geirfd, wear hij heeft zips
erfdeel doorgebragt ; fig. inkomst, yr.;
l'a gssoie , f. t. de cow. zijden fief van China.
t. d'eccl. , Le — de St. Pierre, pansatna , terre de —, patna, garde, zekere
geelachtige aarde in Indie , waarvan men
felijk gebied.
Patrimonial, e, adj. tot het vaderlijk err..
oaar zeer dun aardewerk maakt.
Patois,
deel lrehoorend. Terre — le, yaderldk
gemeene-, boerentaal , yr.
r atones, m. zijden fief van Surate, yr.
erfgoed, 0,
katon, 111, mestvoeder,, voor kapoenen enz. Patriote, m. patriot, vaderlander, die zijm
deegballetje o.; t. de cord. neusleer van
vaderland bemint,
eenen fchoen, , 0,
patriotique, adj. patriotisch, vaderlendslie.
Patoreale, f. foort van eend in Chili , met
vend, - gezind. vaderland.
eenen rooden kam op den bek.
fche liver, m.
ladder
Patriotiquement, adv. ale een yaderlander,
Fatouille, f, t. de mar. losirangande
Vats touw, vr.
vaderlandslievend.
patouillet, m. zeker worktuig om
Patriotisme, m. vaderlandsliefde, yr. patri,aarde of te londeren, 0.
otisttnis, o. Je lone son —, ik prijs zif■
gaande
P a to uille use , adj. f. rider
te
ne 'vaderlandsliefde.
Patripassiens, m. p1. t. d'hist. eccI. bifnaant
zee voor kleine vaartuigen.
Patour, m. die zoekt te bedriegen.
der Sabellifnen, die God den Vader met
Patraque , .f. cud, verfleten Werktiig, dat
den Zoon lijden lieten, hem listen dee,
prul.
Sa
montre
il'eSt
hebben, aan het lijden van zijnen Zoon.
van geene waarde is ,
qu'une zijn horlogie is eene prul, van t Patrociner,
n. to lang pratin, om ie.
mend tot eenig gevoelen te bewegen. Vous
geene waarde ; fig. Cam. words van een
aurez bean precher et gif zialt te ver.
oud , algeleefd mensch gezegd. Elle West
plus qu'une vieille
zsj is fiechts, niets
geeft ptediken en praten ; ietnand, lets
voor het geregt verdedigen, in regtese
dan een afgeleefd wiff.
Patrat, on Ore
us. t. d'hist. Rom. eloperbefchermen. 'Ciceron, Demosthenes patrofie lvapenhild,
heraft, opzetfie der
cinerent, Cicero , Demostenes hielden open.
Aomeiniche printers ,'ns.
Njke verdedigings redenen,
Pane, m. herder , drifver, veornamelijk Patron , m. -befthermer, bekeinstiger. Ce
ministre est son deze Iteatsdienaar
van groot vee, van osfen, koeijen , oak
zijn berchermer,, begunstiger,-befchertn•
gei ten , *tzar ni it vas fChapen;lberger).
Patres aller ad —, t. lat. fam. naar* de grondheilige pfttroon, m. Saint Jacques est le
— de l'Espagne, de heilige Jakob is ,de
vergadering (near zifiii'vederen) gaan
befthermheilige van Spanfe, :-Saipt,Louis
fief-yen,
euvoye'ad —, men heeft
hem gedoed.
est son —, de heilige Lodewijk is- raj*
Patriarcal, e, ou— chal, adj. aartsvaderldk.
befchermheilige. Le — d'u„Re eglise, de
Dignite—c,aartsvaderldkewaerdigheid,vr.
patroon eener kerk. Le pape namizta ton
Patriarcat ou — chat, m. aartsvaderfchap, o.
neveu cardinal —, de pans benoemde zij.
Patriarche , m. patriarch, aartsvader, en.
nen' neef tot .kardinaal patroon; t. de
Adam, Nod, Abraham, et les autres — a,
War.' Le d'un vaisseati, patroon,
Adam, Noack , .dbi.aham, en- de anfchfpper van een fchip; op ,oarlogfi.hedere aartsvaders opperfie kerkvaders
peis kwartiermeester van de 'loop en
der hedendaagfche Crickets; eerwaardige
barkas; heer, meester van eenen flaafit
grijsaard; flichter van eene monniksorde,
fam. meester , beer van hot huis. Vous
Patrice, in. t. d'hist. anc. patricier, vaetes le gif hebt to bevelen ; model,
der van het gemeenebert, titel eener iyaar•
patroon,voorbeeld, o. fchets, wear near
digheid op levenslat.ig, ingefteld door de
lets gewerkt wordt, vr. Un — trop char.
ditheners, en vernteuwd door Konftand'ouvrages, een patroon, waarin ,'eel
t tijn den grooten, as. Lee
dez:
work is. Ce tapissier a de beaux —
S awient
be.
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behanger heeft fchoone modellett. Tallest: patroon
ier un
, o.
Patronage, regt van benoerning tot eenen
post, o. Le droit de —, het berchermfegt. Armoiries de —, wapen, dat men
tot eer van eenen anderen draagt.
ratronal, e, adj. dat tot den patroon, be, gunstiger ens. behoort.
pastijbakkersjongen, -knecht.
Tacronet,
rarronimique, zie Patronymique.
a. een JC-hip ads patroon voeratroniser,
yen, geleiden.
Patronne, adj. naar eene vorm gemaakt.
Patronne-, f. befchermiler, begunlifglier;
iettrones,befl. hernsheilige. Notre Dame est
Ia — de reglise cathedrale de Paris, de lieire vs-0*w, de jonkvrouw Maria, is de
befelierrnhellige van de hoofdkerk van
Parijs; t. de mar. — ou adj. Galore —,
de tweede koninklijke galei.
ratronner, v. a. — des eartes,„kaarten door
patronen,uitgefnedene vormen ichilderen.
ee, flecht gefchilderde kaart.
Carte mal
patronneur,, m. die door patronen fchildert.
adj. Nom —, geflachtnaam.
,
que
Fatronymi
Heraclides, Seleucides sont des noms s,
lieraclides, Seleucides zijn geflachtnamen.
Patrouillage, in. pop. vuiligheid, morfigheld. Qua faites-vons lä? wat maakt
gif daar voor eene morfigheid?
Patrouille, f. t. de mil. rondo, wacht, pala —, de roods maken; t.
troui lie.
zie gcouvillon.
Patrouiller, v. a. morfig met lets omgaan;
fommelen, havenen. Un cuisinier qui patron.ille les viandes, een kirk, die morlig
me; de fpijzen omgaat. -Qui a patrouille
ces fruits? wie heeft doze 'Vruchten zoo
gehavend, geftrnmeld? v. n. met de handen in de madder plasfen ; its den flijk
flodderen, gelijk de kinderen gaarne aoen.
m. pop. modderige , vuile
piaats, yr. flijkgat, o. Les enfants ai"nein a tnettre le pied dans le —, de kin
deren houden van den wet in een flijkgat to zetten.
Patte, f. peat van fomtnige dieren, van die
Welke !age's hebben,m.; ale vats katten,
leeuwen,,wolven, apen, honden , rogels,
infekten; maw' t. de fauc. zegt een; les
mains 04 serres de l'oiseau, les plods de
rat4onr, en t. de bl. les membres; d'uaie araignee, Owe mouche, payer; eener
fpiss, viiegk#g. fam. ou prov. tette deriture ne vaut nen, ce sont des.— a de mon•
che, dit fchiift deugt ?del; het is gekrabbea, ket zijn muggenpooten, Marcher‘ i quatre— s, op handen • en voeten
Wpm Inc pouvoir reinuer pi pied ni —,
noel: hattden noel; voeten kunnen roeren.
IVIettreli stir q, q.,, iemand aanpakken.
Defiet-vons de -lui , c'est, une — pelue ,
virtrouwt hem niet, hij is een
geysinsde, gevaarlijke. ,graisser
iemand de hand vullen, met
la — de
-gOus sa.
geld befieken. Ii est déjà entre sea
hij is reeds in zijn geiveld. Cpsip de —,
R eek onder water. Faire 14 — de. velours,
iemand zachtjes behandelen,,vleijen,'met
uweelen ,voorden voorkomen; woedt ook
flvan
katten gezegd , wanneer zij hare
kiaauwen intrekken 0777 eenen poor te goyen. Tirer des marrons etc. zie Marron ;
men zegt ook vats verfcheidene voorAut rpen, die daartnede eenige overeenkomt6 gelijkYermig h eld hebben; gelijk

PA T
s d'ancre, de bidden yin het
t. de mar.
d'oie, hanepoot. Mouiller en
anker.
- d'oie, voor drie an gers liggen.
de
de voile, boutjes in de zeilen, o.
bowline, b"oelljn fpruit. — de loop, lasch
van twee fiukken hout ; t. de mus. lijssis
pen; t. el'arch. klamp, m. houvast, o.
houten klamp. — d'etni, klamp
—enbois,
van eon' , koker ; t. de pap. — de loup ,
zie Lissoir; t. de fond. Feet van eene
klok, ?y et van een gins, van een'
knaap=, m. — de flilte, voet , onderge gedeelte eoner fluit; t. de, boul. vleeschhaale
met verfcheidene punten; t, de bot.
de
lion, leenwenvort , eeni plant der Alpen..
- d'une anemone, de renoncule, ete—klaaeiwen.vormige' wortel van eene anemoo,n,
van eenen rentenkel enz.
d'ours (acanthe), bearenklaafew, m. d'oie (auseri..
ne), ,ganzeveet,,, :groeidende op oude muren ; underlie 'gedeelte_van eenen kennipfienge4o.;.t.:dejard .. punt van vereeniging
van verfcheidene,
o.; t. de taill. gulp
t. de charp. zeker
van -eetie,ber-oek,
teeken, waarmede de timmerlieden
planken enc. teekenen, die to zamen mos.
ten komen ,o.
Patte, e, adj. v. 4-le bias. Croix — de, poo.
tenvormig krias, dat ads eene klaauw cit.
loopt , o.
Pattu , e,
rnigpootig. Pigeon —, duff,
met veeren aan4e,pooten, yr.
Patule, e, adj. t. de bot. Der feuilles
des,
flap, zender orde afhangende,bladeren.
Paturage,
weide, yr. weiland, o.
Pature, f. voeder, voedfel, o. Diets a soil;
des animaux , iI leur donne h tons leur —,
God zorgt 'voor de beesten, hij goofs hun
alien huts voedfel. Les petits poissons soot
la — des gros , de kleine visfchen dienen
tot voedfel van; de grooten. Donner do
la — aux chevaux, den paarden 'metier gevon ; figs La parole de Dieu_ est la — de
l'ame , het wooed van God is het voedfel
der ziel. 11 ow faut pas laisser-ce garcon
foot danner de Ia — h-son esprit,
mess most dozen jongen islet ledig laten,
men moot hem voedfel voor zijn verJtand
geven, zijn vetfiand aankweeken • fain.
C'est une . bonne
dat is een goad veed.
eene gezonde fpijs; welding. Wettre des chevaux en — (dans le pre), paar.
den he'do, weide doen.
PAttirOtt, t. de ,cont. flak land, dat
men 'Poor- eehigen tijd, tot weiland beferns,
Paturer, v. n. widen, grazen.„ C'est
lieu -oh les_ troupeaux pitureat -commodement 44eene platys, ws: de kadeLeit
gentakkeliik bennen Weider:, Les petes
de. beesten gaan grazen.
vont
Paturenr, ruiter, die in het veld
de keardett vaar de weide brengt ;- vasderkliehe hi"' het Leger,
Paturin, m. plant die veel vuerfelgeeft, yr.
pl, foort vase hendegras o.
Paturon, 1n t. de marich. hiel van een
paard, o.
Pais, m. t. de e,ons. foort van el to Loango,
waarvan er driederlei zijn,
Pauci , t. de' bot. — note, adj. dot
bloom dreagt.
auci-radie, e, adj. t. de bot. weinig firalend, blinkend.
Pancite, f. p. u. kleine menigte,hoeveelheid,vr.
Paucrsiu, ns. lastdrager in de zoehaveas.
Pau.
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Fanforeeavt, m. paal , om de melte* op te
hrentoo, 0.; bij de gousiflagers, de behoorhangen,
lijke tijd, one het goud tot canon zekereti
Paul , paule ,
paolo, zeker Italiaansch
graad te fiaan, in.
fluk geld.
Pauser, v. n. , t. de mos. ophouden, raster,
Paulette, palotte, f. t. de jar. e,ertijds een
pauferen. 11 faut - cette syllabe, men
jaarlijksch gedeelte van het ambtgeld ,dat
moat op doze fyllabe pauferen.
de ambtenaren aan den koeing van Frank- t Pantounier, m. zie Archer, Bourreau.
rifk geven, one hetzelve erfelijk iv be- Pauvre , adj. et s. arm , behoeftig ; armzitten , O.
I1 est - comma Job, hij is zoo arm air
Pauletter, v.
yob. Dormer l'aumOne aux - s, den arzulk eene jaarlijkfche four
betalen.
men aalmoezen geven. Secourtr les - a,
Paulieur, m. zie Dimeur.
de armen onderfieunen. Les - s bouteux
se Pauliner, v. pers. zie Se pi met.
de huisarmen. Bien heureux (sont) lcs Paume, f. vlakke hand, handpalm.
ou
d'esprit, car le royatnne des cieux est A
jeu tie la -, kaatsfpel , o. kaatsbaan, yr.
eux, golukkig zijn de armen van gees; ,
(tripot). 11 joue tres bien a la hij
want hunner is het koningrifk der hekaatst zeer goed. jotter a la longue -,
melen. 11 est fort - pour un homme de sa
qualit6, poor ecnen man van zijnenfiam‘',
a la courte -, in de opene lucht, in het
kaarshuis, in de bedekte kaatsbaan fpeis hij zeer behoeftig. Vous faites ccc
len, mans van Brie duimen ; t. de mar.
homme la hien plus - qu'il n'est,gif maakt
het vierkante einde, hetwelk men aan den
dozen man veel armor dan hij
Une langue -, eene arme rata, die de
koning van eene mast laat, en den top
uitnuiakt, wqnneer de mast klaar is.
noodige woorden. fpreekwijzen niet
Paumelle, f. gee eene gerst , maar twee rijbeef's`, om lets goad uit cc drukkIn; armen korrels hebbende ; deurhengfel , o.
zalig, el/eh-dig, Hecht; onnoozel. Il a fait
sine - harangue , hij heeft eene arnszalizeilmakers handplaatje, o.; t. de corr.rekbout., o.
ge, flechte redevoeting gehouden. De pain, flecht brood. .11 nous a fair chore,
Paumer,, v. a. la gueule a q. q. , pap. iemand
met de vuist in het gezigt (Than.
hij beefs' ons Becht onthaald. Un - ha.
t. de mar. fears van vingerhoed
ramnet ,
een gemeen kleed. Ne me parlez point
de lui, c'est tin homme, zeg psis islets'
der zeilmakers,
kaatsmeester.
raquetier, bal.
Paumier,
van hem, hij is een ellendig
raketmaker.
Un homme tine femme.n'a point de biens;
Paumille, f. bif de vogelvangers) gebogen
un homme, une fernmp ou n'a point de
ijzeren draadje, waaraan de lokvogel
bien, on a pen d'esprit, ou est dans une
vast tit, 0.
situation qui fait piti6, een arm man , eene
Paumillon, m. gedeelte des ploegs, 4vaaraan
arme vrouw heeft geen vermogen ; era
het dwarshout zit, waaraan het treklearmzalig man, eene arinzalige vreue
der veer de paartien vast is, o.
beefs` of geen vermogen, of weinig verPaumo3'er, v. a. iets moedig, handig hand/land (is onnoozel), of bevindt zich
teren. sa lance ,- zifne lane handig.
eenen medelijdenelen toefiand. L'un est
zwenken ; t. de mar. vifiteren van een
un
auteur (de pen de nierite);.Pautre est
touw of touwwerk. --; les cables, met tetin auteur (sans fortune), deze is een
sae /loep onder de touwen hales, om ze
fiechte fchrijver (van weinig verdienfte),
te viliteren.
gene is een arme rchripver (zondor farey
Paumure, t: de chas. (40ois), kruin, einde
tuin); prov. Vous m'aimez mieux pauvre
van het Koren van een pert, waar zij
que riche , word., van hens gezegd , die
zich verdeelen.
zich iets dater laat betalen.
Paupiere, f. ooglid, o. Les s sont bord6es Pauvrement, adv. armeiijk , armoediglifk ,
de petits polls qu'on appile cils, de ooglearmzaliglijk. II vit
hij &eft armorden zijn met kleine haartjes belegd , die
diglijk. 11 est vttu
hij is armzalig•
men haartjes der oogleden noemt. Fermer la
lijk gekleed.
flapen, de oogen toedoen; fig.fierven; Pauvresse, f. arme vrouw, bedelaarfler.
zekere visch,m.roort van baars(persegue). Pauvret, m.
te , f. fain. arme bleed arena
Paupoire, f. t. de verr. gegotene plaat,waar.
fthelin ; zieltje, o. Le _est
-bien mbar-.
op men den bodem der flesfchen plat
rasse, de arme bloed
zeer verlegen.
maakt, vr.
te tie salt of slier, het arme`zieltie
Pausaire , m. t. t. de mar. Ront. roedermeesweet niet, waar het zal kenen . gaan.
ter op de galeijen.
Pauvrete, f. armoede, behoeftigheid; fc.haPausanies, f. pl. t. d'hist. anc. feesten'ter
melheid. Tomber clans une extreme -,
eere van Paufanias, waartoe alleen de
do *uiterfle armoede geraken. Ii y a hien
burgers van Sparta waren toegelaten, o.
de la - dans ce
dit dorp
Pause, f. rust , gauze, verpozing, y r. fillheerscht veel armoede. d'une langue,
rustpunt, o. ophouding, yr.
jiand ,
armoede eener taal (zie Pauvre). Voen
11 fit tine tie son sermon , hij
de ". 1 gel-ofte van armoede; prow ,. -west
maakte een rustpunt, hij hield vat
pas vice, armoede is geene ondetted. Ea
flit, in het midden zijner reds. La progrande n'y a pas grande loyaut6 , /elf ge octet
cession fit une - dans cettcs rue, de proarmoede vindt men joist geene groote
teslie ,plegtige omgang , fiend fill in detrouw. - engendre trielterie, armoede
ze Jlraat. Darn un travail continu, i1 Sala
verleidt tat bedrog; arme redeem?,, zotde petites s -de temps en. temps, in eeternijen, nesterij. .11 ne dit (pie des -s,
nen aanheudenden arbeid moat men van
hij zags niets date zotternljen; hij brengt
tijd tot tijd was` rusten;.t. de mss. maatongezoutene redenen wort.
teeken , o. paufe; verdeeling van coven Pauxi, ou oiseau de pierre, me zekere vogel
palm ; t. de mar. lang, plat Rusjisch
van het hokkogeflacht.
vaartuig, Cal
geederen aim booed te Pavage,
firaatmakerswerk, 0 . Droir de
firaatgeld, o.
Pa.
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Pavame , qu bois de canelle, zekere-iimerfkaanfche boom, _Mort van fasfafrasboom.
Pavane, f. oude ernstige Spaanfche dans ,m.
t. de bat. zeker heat op de Molukken,
purgeerhout, o.
Pavaner se, V. r. zich laten voorflaan , eene
trotfche houding aannemen;zie Se panader.
Pavate, m. zie Malleamothe.
Pave , m. flraatfleen, vloerfieen; flraatweg ; fleenen vloer. Le — de cette ville
est beau, de firaatweg van doze Bad is
fchoon. I1 y a un — de marbre clans notre
allee, in onzen gang is een =armory;
vloer. Un
de cailloux, een vloer van
keifieenen.
une rue, eene flraat met
iraatlieenen beleggen. Entretenir le — en
bon kat , den firaativeg in goeden flaat
houden. Le — de Delft a Rotterdam, de
firaatweg van Delft op Rotterdam. D'ici a la villa c'est tout —, van bier tot de
!lad, is de weg geheel gefiraat; fig. fain.
on prov. Cet homnie est sur le —, deze
man heeft geese 'toning, kan nergens
onderkomen, heeft geenen dienst. On l'a
mis sur le —, men heeft hem op firaat
'exec. 11 etoit sur le — do roi, hij was
op eene zekere plaats, op vrijen grond.
Die galoppez pas sur le —, ga voorzigtig
te work, haast u zoo niet. Le haut du
—, het voetpad in de Hollandfehe fieden
langs de huizen. Prendre le ham du
—, den voorrang, de hooge hand nemen.
Faire quitter le — 4 q. q., iemand wegdrijven, make's dat hij zich niet meer
durft laten zien. Il a le nez sur le —,
hij is er ten eenemaal onder. Bride en
main sur le —, op het paard moot men
langzaam riftlen; in zaken, die kwade
gevelgen hebben, meet men zich niet
overhaasten. Batteur de —, firaatlooper.
Pavecheur ou Pavessier, , oude fchilddrager.
Pavement , vloeren, fleenen leggen, e.
Le — de cette cour a coute beaucoup, het
vloeren van deze plaats heeft veel gekost.
Paver, v. a. vloeren; plaveijen, flraten,
met fleenen beleggen, o. Un chemin pave, een gevloerde ,firaatfleenen weg. —tine
allee de carreaux de marbre, een gang met
tnartneren tegels,platen beleggen. — a sec,
bain de mortier,
in zand plaveijen.
met mortel, balk vloeren; fig. fain. 11 a
heeft eerie gevlverde
le gosier pave,.
keel , hij kan lets beets eten en drinker:.
Pavesade, f. pavier, t. de mar. zie Bastingue; t. mil. draagbare harden van de
hoogfchutters, yr.
Pavescbeurs, tn. pl. wapen .foldaten, die de
boogfchutters met hunne [chi lden bedekten.
Pivesieux, m. pl. zie Pavecheur.
Paveur, m. flraatmaker,plaveijer.
Davie, in. t. de jard. foort van perzik, die
yapt aan den /teen zit, yr.
Pavier, in. zie Bastingue.
Pavier , v. a. zie Pavoiser.
Pavillon, m. tent, veldtent, etr. teethed ,
voorhategfel, o. 'rendre un —,
eene tent kin — de taffetas, ten
paviljoen, tentbed van to f. Le — du tabernacle, het voorhangfel van den tabere
nakel, van het fakramentshuis. Le petit
— du ciboire, het kleine voorhangfel van
het hostiekasje in de Roomfche kerk; t.
d'arch. uitflek' in het midden van eon gebouw ale een koepel, zomerhuisfe, fpeelhuis, 0. Il n'y a qu'un corps de logic et
bin — au milieu, er is flechts eon hoofd.
is het midden,
gebouw, en eon
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II a fait bath' un — au boat de son jgrdin,
hij heeft een zomer-, lusthuisje, paviljoen, op het einde van zifnen Cain lates
bouwen; t. de bl. Lo d'armoiries, ivapendeken ; t. de chaud. Le — d'une tronrs
perm , d'un entonnoir etc., het onderliule,
het breede einde van ooze trompet, van
eenen trechter enz. ; t. de joa. de bentdenfle zijden van een edelgefieente, yr.;
zeker Fransch goudfluk , o. d'orangb,
zekere eenfchalige fchelp, yr., t. de mar.
vlag , yr. — de poupe, vlag van achteren. — en berne, vlag in fjouw. — de
beaupre, geus. — pour faire des signaux,
feinvlag. — de conseil, petejaarvlag,
Welke tot eon teeken dient, dat men aan
board meet korner). Faire bla,nc , eene
witte vlag opfleken, tot een teeken, dat
men zich evil overgeven. L'amiral porte
le — an grand mat, de admiraal voert de
vlag aan den grooten mast. Trafiquee
sous un— neutre, ander eene onzijdige vlag
Handel drijven. Cet officier a soutenu
Phonneur du Hollandais' deze dicier
heeft de eer van de Hollandfche vlag
opgehouden. Arborer le —, de vlag
hielchen, opfleken. Mettre has, de vlag
later zakken, flrijken. Amener,, baisser
le —, de vlag firifken,-om zich over te
geven. Embrasser le —, de vlag op fchoot
halen, to zamenbinden, opdat de wind
niet vrij daarmede kan fpelen; fig. fem.
Baisser — ou le — devant q. q., de vlag
voor iemand flrifken, voor hem onder.
doen. 11 l'emporte sur tons les autres clans
.ce genre, il faut baisser devant lui,
in dit vak overtreft hij al de anderen,
men moot hem den voorrang geven. Vos
raisons 8011t meilleures que les miennes, je cede et je baisse awe redenen zijn be.
ter; dan de mijnen, ik doe voor te on.
der. Se ranger sous le — de q. q., zich.
ender de befcherming van iemand begeven.
Deserter le —, devlag verlaten; van z;f.
ne partij afgaan. IVIettre
bas, bij het
drinken van gezondhedes den hoed afnemen4
Pavillonne, e, adj. t. de bl. Un cox
eye
horen, welks onderfluk van eene andere
kleur is. II porte de gueules
une tone
ronde de d'or, hij voert eenen ronden
toren met eenen gouden weérhaan in eye
rood veld.
Pavois, m._groot fchild waarvan zich de
ouden hedienden ; t. de mar. lakensch
fchanskleed voor de pronk ; lakensch kleed
in eene floep, o.
te, eene plant,
Payoisd, e, adj. Platte
die /iloemen draagt , gelijk eene tent.
Pavoiser on pavier, v. a. t. de mar. vlaggen bif
feestdagen,metfchanskleederenvoorzien,o,
Pavone , f..firaalpolypus; plant van het gee
jlacht der maluwe.
Payonite, f. opgedolven polypus, m.
Pavot, in. flaapkruid, maankop, o.
flaapbol, tn. C'est du suc de — qu'on fait
ropium, sit het rap vanilaapbollen maakt
men het hiulfap, de opium. — cornu, zie
Glaucitin2 ; t. de poet. de flaap ;A:go y. Cornparer la rose au —, ongelijke- dingen mot
elkander vergelijken.
Pavouane on grande perruche It caber, rouge,
t. d'hist. nat. papegaai neet eenen roodete
halsband rn.
Paxos , in. (lees paxoce), zekere vrucht
van de Philippiftsfche eilanden; van tit

godaants der oliPen.
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tayabie, adj. betaalbaar. tine lettre de Change — a vue, een wisfelbrief ketaalbaar
op zigt, m.
paye, f. foldij, bezolding, y r. loon, o.
Donner la — aux troupes, den troepen de
roldij geven. It n'a pas encore recu sa
hij heeft zijn loon nog niet ontvangen ; beta's, ,
C'est uue mauvaise
het is een flechte betaler ; t. mil. Haute
—, les hautes — es d'un regiment, de hocgere fldij trekkende foldaten van een
regement. l\Iorte genatieloon, broadtrekker, foldaat , die in vre4 en oorlogstijd onderhouden words ; t. de fin.
Les mortes — es, de on yermogentien, die
de belastingen niet kennen betalen; prov,
11 faut titer (rune mauvaise ce (Won pent,
van' eenen flechten betaler meet men halen was men kan. C'est une bonne —,
het is eon' flimtne vogel; die niett
dig blijft.
p ayelle, ;f. t; de sal. zie Pottle:
Payement, paiement ou patment,
hetaling,
yr. Faire un cane betaling doen. 11
me l'a donne en —, hij heeft het mij in
betaling mover;; t. de conj. Vescompte
pour un prompt — est &an pour cent, de
korting, het diseento voor eene prompte°,
fpoedige betaling, is een Van het henderd. Le jour du —, de bstaaldag; befir4n, g, vergelding, yr.
Payen , ne, tie Palen s. voetbank van 'eenen pottebakker,, vr.
Payer, v. a. betalen, voldoen. ses dettes,
Zifne Malden betalen. Pen paie trois
Cents florins , ik betaal er drie honderd
gulden veer. je lui ai paye le tout en trois
termeS ik heb hem het geheel, in drie
terrnifnen betaald. ses creanciers,z1jne fchuldeifchers voldoen. —le foyer d'une maison , de huishssur voldoen. 11 se
defendoit a —, hif wilds niet betalen. 11
faut — la peine de son crime, hij meet de
flraf zijner misdaad boeten. — avec, de
q. ch., met iets betalen. le vows paterai
avec deg marchandises, ik zal st met koopwaren betalen. de belles paroles, fchooco o woorden in plaats van geld gevert. —
&ingratitude, met ondankbaarheid betalen ,"vergeldets. — de raisons, met woorden betalen, gronden aanvoeren. Cet
homme se paie raisons, deze man laat
zich teregt wijzen, met woerden paaifen, — de sapersonne bij eene gevaarlifke gelegenheid zich dapper houden,,
zijn Leven rliet,ontzien; bet met zijnen
perroo4 geed waken. Ts voila paye de to
daar is uwe fpotternij betaald !
fig. fam. — le., violons, de kosten veer iets betalen, warervan ten anger de eerbehaalt.
11 a paye 1,2s violons pour faire danser les
autres, hij beep' de kosten betaald , en
de anderen hebben zich vermaakt, het genet er van gehad. II paie pour toes les autres,
hif beet veer al de anderen.
comme un changebr, faunier, alles op den prik
betalen, niet se veel neck to weinig
eaten. Me voila bien paye des services que
je lui ai retidus, dat is ion mills dank veer
de dienstbeweizen , die ik hem bewezen
heb. — en q. ch., in,. egt , jets betalen.
m in papier , zil— en papier, en argent,
vergeld betalen. — en mime monnoie, met
geltfke munt betalen. — au mois , la semaine , maandelijks, wekelijks'betaten.
ne se paie quo parPonitii, vriend-
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!chap, kan men alleen met vrlendfchap
beloonen. — les pots cassis, la folle enched.
re, voor iemand moeten beetel; het go.
lag betalen. 11 m'a fait un mauvais tour,
mats it me le paiera au double, hij beefs,
eenen flechten fireek gefpeeld, wear
hif zal mil loom dubbeld boeten; pro*.
Tont tenu, rant paye, zoo het work , zee
de belooning. 11 paye en chars et en rats,
hij is een flechte betaler. — en monnoie
de singe, en gambades, lemma ultlagehets
in plaats van betalen. Se —, v. r.
zich zelven betalen. It se pale par sea
mains, hij, betaalt zich zelven. Cela tte
pent se —, dat is onbetaalbaar. je nc me
paie pas de cela, ik ben daar niet mede
to vreden.
Payeur, m. se, f. betaalsman betaalsm
heer , betaler; betaalfter. C'est le — de
la tresorerie, hij is de betaalsman by het
feharmeesterfthap, van de thefaurie. Elie
est tres mauvaise —euse, zij is cone Petite
betaalfier.
Pays, m. land , landfchap , et. O'n bon —,
een geed land. Un — desert, een woes;
land. Les — strangers, de vreemde landen. Les — bas, de vereenigde Nader.
landen. — montagneux, bergachtig land.
— plat, vlak land, waarin Beene bergete
zijn. Plat—, open land, waaringeene yes..
tingen zi/n. —natal, vaderland. Abner son
—; zijn vaderland beminnen. De quel —
etes-vows? wat zijt gif veer een lands..
man? Du yin du —, inlandfche.wijn.
coutumier, een land, dat zijne eigene
regten of plaatfelifke geivoonten heel%
Maladie du —, heimwee, landziekte , yr.
— sonme bij de zeevaarders,eeneplaats
waar weinig water is; poi. landsman.
C'est un de mes het 'is een van milne
landslieden; fig. — de Sapience, Normandie ,
— de Cocagne, luilekkerland,land van over..
vleel,van belofte. —d'adieu Sias, Langedok;
fig. fain. ou prov. 11 est bien de son —,
ht/ is nog een nienweling , een greentle;
hif is zeer onnoozel. 11 y a des sots 'de
tons pays, men vindt overal gekken. Sa,
voir la carte du —, de lieden kennen ,
waarnsede men verkeert. Faire voir
— a q, q., iemand lets to doen geven
veel verdriet veroorzaken. 11 est au
de par dela, hij is deed. 11 a gagni, tire
le
hij heeft lest hazepad gekuzen, hi/
is lve,ggeloopen. Chaque — a sa guise,
zie Guise. Juger des choses a vue de —,
over eene zaak op het bloote aanzien,
in het wild oordeelen. Nous sommes
ici en — de connaissance, wij zijn Kier
ender bekenden. Nul est. prophète en-son
een prefect is in zijnvaderland niet
geacht; in vreemde landen heeft men het
beter. Envoyer au bas, infiokken. 11 a
bien vu, battu , du *— , hit heeft veel lonNes
geziets; iron. ---.Latin„ hoege fchool. Conrir
le —, bet land deerloopen, doortrekken.
Paysage, m. landfthap, o.- s-teekening, die
zoodanig een voerfle14-v&beeldt, yr.- Voi
la un beau — a dat is een fcli`oen landfcliap. Qui fait, ces s? wie beefs` de•
ze landfehappen gemaakt 2 — a la gone.
she, een landfchap in waterverw.
Paysagiste,
land,fchapfehilder. It en
bon—, hi)* is een geed landfehapfailder.
a ysan, m.
ne, f. beer; boerin. Un
eon
beer. One grossc —,
eons dilke beerin ; adj:
kottrick;
)a
me,
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rie, • adv. op zijn boersch. Etre q uit t
la — ne, 9p ziin boersch geleleed Ziff).
Paysannerie, ,f. boerengeflacht, o. beerachtigheid, vr; fluk , 'waarin de .perfonen
boeren voorfiellen, o.
Payse, f. landsvrouw.
Pe, m. t. de van. regtop flaande flok in
mandewerk. ou pey, t. d'ard. fluk lei
in de aarde vastgemaakt , tot geun dienende van eenen hoop leifen.
Nage , m. tolregt, o. tol; tollatis , o. Payer
le —, het tolregt betalen. Etablir un
Pentree dune vine, bif den. ingang' van
eene flad den to! betalen. — le long ou
de travers , wet- of bruggentol. 11 faut vous
gij moot aan het tolhuis
arreter au
ophouden.
tollenaar 3 telontvanger; adj
'eager,
Chemin —, tolweg, weg , waarep tol betaald words.
(tributaire)
Peagier,
Peau , f. huid, vr e vel ; leer, 0. La —
l'homme, des bétes, des oiseaux, de huid ,
het vel des menfchen, der beesten, der
rid g e, ggericnpelde huid. La —
vogels.
d'un mouton, fchapenvacht. — de veal!. ,
kalfsvel. Les serpents changent de —, de
van vel, werpen hafl angen vcranderen
re huid af. Cette maladie lui a fait faire
neuve, hij heeft na deze ziekte een
true, corroyee,
nieuw vel ontvangen.
rime; bereide huid. — de chien de mer,
zeehondsvel; fig. fain., on prov. Créver,
van fpift nit zijn vel
enrages dans sa
berfi en, fpringen. Les os lui percent la
La -2 lui deinange,
i
is
dood
maser.
e he
fie huid, rug jeukt hem, hij wil flagon
hebben. Cette flue est grasse a Pleine —,
dit meisfe is dik en vet, is fi)ekvet.
Voss avez beau faire , i1 ne chaugera pas de
—,i1 mourra dans sa moogt doen wet
gij wilt, hij zal niet veraesderen. Je ne
ik wil
veux point me charger de votre
niet op den hals hebben, :nil met a
diet belasten. II fait bon marche de sa .-,
hij verkoopt zijne huid goedkoop, hie
fehat zijn levee niet hook. Il vend bien
hij verweert zich dapper. Sa
cher sa
behaagt mij
ne me cents guere,
heb
geenen zin in haar. Couniet,
renard
a
celle
du
lion, list
tire la
met geweld vereenigen. Vendre la — de
Pours avant qu'on Pait pris, iets willen
verkoopen, voor dat men het heeft ; pop.
Elle a envie de la — d'un homnie, zij wil
gaarne eenen man hebben; huid, vel ,
vlies, fchil y r. van yerfcheidene vruchten. La -- des peches , des fruits a , noyau
est fort, (Wide, de huid, het vlies der
fleenvruchten is zeer fijn. Le raisin innscat a la — dure, de. muskaatdruif heeft
eene harde huid. Confire des abricots sans
abrikozen zonder fchil itimaken. La
— ,-(1.e,roignOn est tees mince, de huid van
uifen is zeer dun; t. d'hist. nat. — de
chagrin , de tigre , zekere fchulpen. de
f
serpent , wet groen ge thilderde ever,
flak, vr.
Peau-de-cliienne r , , v. a. met robbevel polijsten.
Peausserie, f. handel in huiden , vellen ,
lederkoope r if • leerwaren , huidin.
d'aPeaussier, leis-Loper, leirbereider;
huidnat. — ou panther, ou muscle
fpier aan den hals, yr.
Peautraille , f. flecht y olk o.
roer van eene (choir a a.
t P.lautxe,
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alleen gebruikelijk in deze, genteeets
fpleekwifze. Envoyer q. q. a on au —,
iemand wegjagen. Allez au ga, loop
near den,lzenker!
Peautre, e, adj. t. de bias. lOordt van visch.
flaarten gezegd, die eene andere kleur
hebben. Dauphin — d'a2ur d'or,, blaauwe
dolfijn met eenen golden flaart.
pekelharing, m.
Pee, adj. in. hareng
Pecari, foert van wild zwijn in ilmee
rika, ook bekend, ender den naam van:
tajaca of cochon des bois , o.
Peccable , adj. die zondigen kan. Tout homme est —, elk mensch kan zondigen.
Peccaiille , 1. ligte zonde, kleine fell.
Peccant , e, adj. t. de med. fchadelijk , be.
te, fchadelijke vochdorven. Humeur
tigheid.
Peccata,
ezel i n een dierengeveclit.
Peccavi, ni. t. de lat. fain. bekentenis Vali
zonden,
Pechblende, f. (lees peltblande), t. de miner.
zekere pikachtige delffiof.
Peelle,
zonde , y r.
actuel, originel,
mortel, veniel;
d'habitude, dadelijke-,'
eef- , dood-, yergeeflijke zonde; zonde,
ui t gewoonte, aangewende zonde.
d'omission, zonde van nalatigheid. con•
tre le Saint Esprit., z onde tegen den heiligen geese. Le — de la chair, ...onkuisch.
held. — contre nature , follomieterif.
—defragilt,
zonde use ,zwakheid. — de
commission , zonde, die men. pleegt,
begaat. Tomber dans le —, ift
zonde vervallen. Etre obstin4 dans le —,
in zijne zonden vollzarden. J. Christ est
snort pour nos — s, yew's Christus is
voor onze zonden gefiorven; fig. fans. —
mignon , trocteltonde. Ds se sont dit lee
sept inortels, hebben elkander ds
grootfle beleedigingen gezegd ; prov. —
cache est a demi pardonnk, eene verbor.
gene zonde wordt half vergevets waar
geese erkernis plants yindt; is het mis.
drift minder. A tout — tnisericorde, men
durfie het zoo , nnauwkeurig niet nvmen.
Rechercher les vieux — s de q. q., dude
zonde opzoekene iemands leyensgedrag
onderioeken. Mettre q. ch. au rang des
s oublies, iets geheel vergeten. _ du
.— a tout, alles tot zonde sunken; adv.
Pour mes s, tot sniffle flraf:
pêche f.
Une
pleine d'eau, eene
fapplge perzik. Le noyau de
l'amande
d'une
de perzikfieen , de pit feeler
.perzik; vischvangst , visfcherij. Ce
temps ne vaut rien pour la —, dit 11,_4r
is niet good voor de vischvangst. La
aux filets , a la ligne ou a Paine ;. on , a la
mer, Bans les rivieres, het veseTehen met
de nett-en, met don hengel, in 4e zee,
in de rivseren. -La — aux harengs de 4a.
reng,:e,felterif. 11 a fait one bonne,hij
hecft eons goede vischvangs
t
4redann;e:egt
van,visfclien, -o. de vangst a
la — de ce canal, hij jieeft het rest vas
visrchen in deze vaart. Combien Vefidez
vous votre
hoe duur'verkoopt
owe vangstP — des perles, paarlen
fcherij; t. de mar. La — des debris d'un
vaisseau, het- opvisfchen van her weak-Van
con fchip; t. de _chit. De pierre; worktuig der wondheelers, met eon netje,ons
den fleets nit de nines to hales; t. d'hist.
nat. — martin, Pert , van Paradijsvegel
van Lauf:liana
vederen alit kletpe
fel,

P EC
fen van den rtgenboog hebben, en altoot
tegen den wind invliegen.
Pee p er, v. n. zondlgen ; feilen ,eenen ml:flag begaan. contre les commandements
de Dieu, tegen Gods geboden zondigen.
— par ignorance, uit, door onkunde fellen. Vous avez peche contre les regles de
Part, gij hebt tegen de regels der kunst
gezondigd.II a peche par trop de zele ,
hij heeft uit, door te veel ifver genets
misflag begaan. 11 a peche poor y ouloir trop bien faire, hij heeft gefeild,
will hif het te good wilds maken; fig.
Les humeurs pechent en quantit, ° a en
qualite, de fa pen zijn in to greets,'
overvloed, of zij zijn bedorven ,
deugen niet. Ce yin peche en couleur,
deze wijn heeft geene goede Hour ,heeft
zijne natuterlifke kleur niet.
!l echer, v. a. visfthep. — a Peperyier,
met het werpnet visichen. — a la ligne,
a Phamecon, met den angel, met de angelroede visfchen. — on etang, eenen
vijver uitvisfchen. .- du bois qui est empond par le courant de l'eau, hour opvis.
fChen, dat door den flroom voortgedre•
von is ; fain. Oil avez-vous Oche cette
nouvelleI
nouvelle
hoe tip- gij aan dit nieuws
gekomea 7 vaar hebt gij dit nieuws opgevischt? — au plat, toetasten, uit den
fchotel nemen, wat men verkiest ; prov.
Toujours peche qui en proud on, het is
altijd visfchen voor diet, die er eenen vangt ; de tifd is n i et geltes1 vers.
Toren, wanneer men Becht: een klein ge.
win beefs. , beter een half el , dare een
ledige dop. — en trouble eau, in trotbel
water visfi-,hen; zich oneenigheid ten
nutte make's. 11 n'a gal mettre un pied
dans /'eau pour — on poisson, alles gelukt
hem, wat hij begint.
Pecherie, f. visfcherij, plaats, Waar men
gewoonlijk vischt enz., yr.
P6cheteau, m. zie Boadraie, f.
Pêcheur, cheresse, f. zondaar, tondares. Nous sommes toils — a, wij zijn
alle zondaars. L'homme le plus saint dolt
reconnoitre 0'11 nest qu'un devant Dieu,
de heiligfle menseh meet erkennen , dat
hif veer God niets dan een zondaar is.
Je suis une grande
sse, ik ben eene
groote zondares ; fain. Lin vieux
*en
nude lichtmis.
Pecheur, in.
ese, f. vislcher, zij die
vischt, vischfler. verge, hengelatar,
ten visfcher, die met de angeiroede
vischt; fig. J. Christ a dit a ses apOtres
qu'il les feroit s d'hommes, Christar heeft tot, zijne apostelen gezegd:
dat hij ze tot menfchenvisfchers
tends; t.d'hist.nat. Martin—, zie Martinet.
Pechstein, f. (lees pek-steine) t, de min.pek"leen , oak menilite gentemd, tn.
Pechyagre, f. t. de med. jicht in den elleboeg.
Pecoreif.fam.lomp,,dommestschondiier,beett,o.
Pecque., 1. burl, wijrnests , ingebeelde
zott in, yr.
Pecquenient, in., wilnintst , avaarin marroquin gelegd word:, m.
Pecten, in. t. d'hist. nat. kammosfel , yr.
Pectinal, adj. t. d'hist. nat. word: van visfchen gezegd , welker gratin katnswijze
zijn, gelijk die der tango's, bourn enz.
Pectine, e,
d'hist. nat kamvormig.
Les feuillcs du sapin , du chardon soot
es, de bladeren des dennehoems , der

PEC
aisle/ zijn kamvormig ; t. d'anat. Mus.
cle
, kornende van het
senile gedeelte van het fchaambeen, vr.;
1.
het fchaambeen (le pubis).
Pectineux,
t. d'anat. derde digger,
mends ook van list binnenfie ged.eehe dee
fchaambeens, yr.
Pectinicornes, in. p1. t. d'hist. nat. zekes's
kvellen, met kamhorens.
Pectinite, f. t. d'hist.' Haas. verfieende karst, ()ester, yr.
Pectis, tn. pl. t. de bet. van het geflachi
der 'bloemtrosfen dragende planten.
Pectonculite, zie Pectinite.
Pectoral, e, adj. (bechique) tot of voor de
borst dienende. Potion — e, borstdrank.
Me dicaments pectoraux, borstmiddelen.
Croix — c, kruis, dat op de ,burst ge•
dragon word: ; t. d'anat. Muscle —, Borst.
fpi er, yr. ; t. d'hist. nat. Nageoires—les,
borstvinnen, t.
sue. des Juifs.
Le —, borsrlap, zoo als de hoogepries.
ters op de Borst ,droegen , yr.
Péculat, m. landsdieverij , yr. diefgal van
's lands penningen, vs.
Peculateur, mdanddief,dit van bereaving der
gemeene landspenningen befchuldtgd wordt.
Neale, m. t. de jur. eigen gewonnen geld,
0.; kleine kudde, yr.
Pecalier, m. — adj. t. d jut. flaaf,
Pavin, die eenen eigendom Xeett ; adj. is
eigendom toebeho °rend.
t Pecune, f. geld , o. Disette (le
gtbrok
aan geld, o.
Pecuniaire, adj. Amende
geldboete. Re.
compense
belooning die in geld go..
geven words.
:Pe -unieux , se, adj. tarn. rijk, bemiddeld.
Cette femme est — se ., doze vrouw heel)
veel klin kende mutt, is rijk aan baargeld.
Pedagne, f. t. de mar. voetbank der gale'.
Haven, wanneer zij reeijen moeten.
Pedagogie, f. t. did. onderwif zing, opvoedink
der jeugd, yr. leemmcssterfchap enz., e.
a ecrit sur la—oupedagogique , hij beef: over
de opvoedingskunde gefchreven. 11 a item
bli une hij heeft een opvoedingsinfli..
tout opgerigt.
Pbdagogique, adj. daartee behoorend pee
dagogisch,
Pedagogue, in. iron. leermeester, epvteeter,
onderwij zer,pedageog ; de Grieken en Rod.
'seinen gaven dozen naam aan Raven, diet
do torg hunner kinderen was toebetrousvd,
em lien te geleiden, te bewaken, en zelfe
te enderwijzen.
PAdaire, adj. et s. t. d'hist. anc. Lea —s,
les senateurs — s, de raadsheeren, die
hunne_.fietnmen nietinendelijk gaven ,
tnaar die meening toeless:den, wake met
hun geveelen overeenkwans.
}Wale, voetklavier van sea orgel enz.
pedaal, o. die a basroon, vs. de laegjh
Hoot van son Terpent.
Peclane, m. gemeene distel, vs.
}Wand, adj.t.de jur. Jnge-.4 dorpsregteronder.
regter, •die ftaande refit doet of vonnise.
Pedant, m. — te, f. fchooltes,pedant,wils.
nous ; ve rwaind,waats-,eigenwifs vrouws.
perfoon ; adj. verwaand, waanwijs. Jo
ne saarois soUffrir les — ts, ik kan de
wijsneuzen niet gulden. 11 parle d'un ton
hij fpreekt op eenen verwaanden to-On.
Pedantaille, zit Pedanterie.
}Wainer, Y. n. iron. seise fchecl regeren,
ehool louden, vciorIchoolvoi f,telen.
k
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t d'ant. onderrifter, meet.
Pedanterie, ft. Noolvssferki $verwaandhei(12 Peadtribe,
ter in tie kampfpelen.
waanwijsheid.
Pedotrophie , f. pleging, voeding der kinPedantesque, adj. waanwijs, verwaand.
deren; kunst ons kinderen te laten zuiPedantesquement, adv. op eene verivaande
gen ; bet zuigen der kinderen aan de
wijze.
borsten tier moeders; gedicht van SavoPedantiser, V. n. voor fchoolvoe fpelen,verla aan St. Martha, over het zuigen der
waandeiljk te werk etaan, zilch fchoolkinderen, o.
meesterachtig aanfiellen.
Pedantisme, gedrag van eenen Alm°lvol$ Pedotroplice , f. wifze vent kinderen aan de
.1c12001 heuden op eene fehoolmeesseraihboast op te voeden, yr.
Pedotroplialue ,
t. de med. leer van de
tige wijze,
Pedarthrocace, m. t. de chir. ziekte in de
Pleging , voeding der kinderen, yr.
laden der, kinderen , opzwelling der Peetermann, m. zeker bier te Leuven, a.
P6gase ,
t. de myth. fabelachtig gevlets.
beenderen van kinderen, yr.
geld paard,
Pedanque, f. flandbeeld van de keningin
— etoit la moisture
pollon et ds Muses, op den pegafus reBertha, met ganze pooten, o.
den Apollo en de zanggodinnen; t. d'astra,
Pedera3te, sodomite , m. fodomiet.
noordelijk gefiernte , o.; *t. de bl. D'azur
PederasLie, sodomie, f. fod9mieterii.
au — d'argent, wit gevleugeld paard in
e&res , Tit. t. &hist. nat. zekere inrekten,
een blaavw veld t. d'hist eat. kraakbeemet harde of holornaehtige vleugels , o.
nige visch, van het geflacht der vliegenreolkevers, yr.
dc visfchen met cent Lenge fnuit ; fig.
Pedestre, adj. Statue — ,liandbeeld te voet, o.
dichtvuter, o. dichterader, yr.
Pedestrement, adv. Alder —, fain. te vast
Pegasides , f. pl. pegatiden , bijnaam der zanggaan, voeteren.
godinnen , die den lieliconbewoonden, yr.
Pediaire , adj. t. de bor. voetvormie. La
grenadille a des feuilles —s, de pasfie'leloem Peg,asien, adj. t. de jur. Le senarus-consulte—, het pegafifthe raadsbefluit ,waar.
heeft voetvorrnige bladeren.
drat- eel; fideicornmisbezitter, bet vierPedieateur,
zie Pederaste.
de
gedeelt e van zijn fideicommisgoed
redicellaire , f. t. d'hist. nat. flee/worm, m.
houden kande.
Fedicelle, e, adj. t. de bot. gefleeld, van
Pdgauliere pogo — et pegoulle.re , f. t. de mar.
eenen kleinen bloemenfleel voorzien.
fchuit, waarin de ketels om fcheepiteer
Pedicelle,
t. de bot. kleine bijzondere
te fmelten, gemetfeld zijn.
bloemenfieel.
Pediculaire, adj. t. de med. Maladie--, (phthi- Pegrua, m. t. lat. was bij de Romeinen ten
bewegelijk theater, dirt door veren kon•
riasis) luisziekte; s. f. t. de bot. luiskruid,
de verheven en nedergelaten warden.
o. (crbte de coq).
Pedicule, pedoncule, t. de bot. flea, Pegmare on pegmate, m. vechter, die op
zulk een theater ftrifdt.
fiengel, van den honigkelk, eijerflok
enz. (queue). On confond souvent le — Pegotuancie f. waarzeggerij tat het water
der fontetnen, yr.
avec le pedoncule, mais en botanique, le —
propre aux feuilles porte le nom de petio- Non , t. &hist. nat..harde venusfthelP, v,.
le, et le .— propre aux fleurs et aux fruits Págot,m.t.d'hist.nat.grarvinkoi de .Alpen,v'r.
Celui de pedoncule, men verwart of ver. Pigouse, t. d'hist. nat: platte visch,
foort van tong itkele illiddellandfche zee,
eeisfelt dikwijls den — met den Odommet greote vlakken, gelijk oogen,
cule , maar in de botanie beet de eigetelijke naam der bladeren en flengel petiole, Pegowe, m. t. Whist. zekere plaice
visch, met groats zwarte vlakken op de
en die der bleemen en yrsichten-pidoncuregter zijde.
Ie. Le d'un champignon, flee! van den
Peignage , m. wolkammen , a.
paddefloel.
d'ivoire, flpenkeenets
Pedrcule, e , adj. t. de bot. eenen afzonder- Peigne, m. kam.
kam. Les dents d'un —, de tanden' van
lijken flengel hebbende. Plante — ie,
eenen kam. Ji.hildp'addets
plant door eenen Jtengel gedragen.
kam ; fig. Donner un coup de t q. q.,
likdoorn-, elePedicure, adj. Medecirt
ismand doerhalen, mishaOdelen. Milner
lterooginijder.
un. cost') de. --a q. ch. , de laatfle hand
Pedieux , se, adj. t. d'anat. Muscle—, kleine
aan itis flatin
rpier over den voet. Artere—se,voetflagader.
prov. 11 tuerOit tin tiler•
cier pour un
hif zeal, iemand one
t. de med. voetbad o.
Pediluve,
kleiteigheil“deted Haan; de . cardeur,
Pedimanes, Dl. vieeschvretend zoogdier, met
wolkaa,rdemkame de Osserand, *evert.
van elkaoider fleande teenen aan de ach.
kam. — de comment, houten-hhark-der
terpooten,gelifie de kangterouvanNieuw.
rietdekkers, - yr. ;- t. de 'bot. , de -venus,
Holland heeft, a.
naalde . kervel , vrt eeet. de mareeh-. ziek.
rediocle, adj. t. d'hist. nat. Crustace . ,
te zekere ,fchurf; can: de ettetete der
fchelpdier, welks oogen bewegelijk zijn,
t. de ton.
d'ime
paarden,
op eenen lf ea flaande, o.
boon van WS vat ; d'hist.‘nat.•foart 1000
rédometre, zie Odometre.
fchelp
ieVisch
wets
het
geftacht
rkrondels.
bode
te
voet.
Padon, m.
ses
Pedonculaire, adj. t. de bor. tot den flengel Peigner, v. a. kammen u; ikammeny
cheveux
der bloen;en en vruchten behoorend.
aft; Naar kammen ,
kammen, zich kammen. Ma mere-peigna
p edoncule, m. bleemen-, vruchtenfienses enfans, mijne moeder kart hare 'kin.
gel, fleet; algemeen jleunfel der blocderen. — du lin, du chanvre, de la lathe,
men.
Ylas , hennep, wol kammep ; fig. fam. he.
Pedoncule, e, adj. t. de bot. Fleur — 4e,
kelen, rosfetr, mishandelen. Je le peibloom met eenen fled , yr.
gnerai comme
faut, ik . zal hem braaf
Pedophile, in. kindervriend, - vriendin.
afrosfen. Ii a etc bier peig,ne, hij is
Pedophlebotomie, f. t. de med. aderlaten
kraal gehekeld; pop. —
a a tursee ieaan kinderen, a.
mond
$,2
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totand mishandelen,onnsenfthelijk wee he*
entgaan. II est peigne a la turque, a /a dia•
ble, zife hear zit geheel in de war;
Lam. C'est nn ma! peigne , het is een
snorfig , onzuiver, onbefchaafd mensch.
Ce jardin est hien peigne, deze tuin is
zeer goed onderhouden; fig. Ce discours
est bien peigne, daze redo is geed befchaafd. 'one fleur, de bladeren van
eene bloat's in orde leggen.
Peigneur, m, kammer, wol., vlaskarnmer.
Peignier, m. kammenmaker, -verkooper.
Peignoir, m.poedermantel, katndoek.
Peignon , m. korte wol, die achter den kam
is blijven zitten, vr.
reignures, f. pl. kamhaar, haat dat bij het
kammen is nitgevallen, reitkamfel , o.
Peiller, m. die de lompen verzamelt , veddenraper (chiffonnier).
Peilles , pries , piles on empiles , f. t. de ptch.
dunne lijnen met hakes, ors te visrchen;
t. de pap. nude lompen, waarvan men
papier maakt.
Peinchebec , Pinchebec , m. pinsbek o.
Peindre, v. a. I.*childeren
?Palen, afbeelden.
un lion , eenen leeuw
fchilderen. Il a fait sa . femme et ses
enfants, hij heeft zijne vrouw en kinderan laten uitfchilderen. C'est peint sur
boil, sur toile, het is op horn, op linnen
• erchilderd. — en huile, en detrempe,
met oliever*, met waterverw melee ,
fchilderen. Cet habit est fajta—, di: kleed
i s fchi lderachtig, gemaakt ; t. de real. — la
tranche, de rnede van een bock fchilderen ,
met eenige kleur befirifken. —d'aprês natu.
te, near het leven fchilderen; berchrijyen , sets door een gefprek levendig voor.
fiellen, affchilderen. 11 a bien peint le
ombat clans ce pante, hij heeft in dit
gedicht het gevecht rchoon afgefchilderd.
I peint si vivement la colere, la douleur,,
la joie etc. qu'il inspire les sentiments qu'il
jai plait, hij fchildertatele voor, befchrijft
den Cadre, de (mart, de vreugde , enz.
zoo levendig, dat hij die gevoeleus in.
boezetne Welke hij goedvindt. II peint
bien, hij fchrijit fchoon; prov. Pour
Pachever de —, om hem geheel in het verderf te liorten te grond. to dean gaan.
peine, f.
verdri et , o. ; fmert, pijn;
moeite; !fret; angst, onrast, ongerust.
herd, zorg, verlegenheid, moeijelijk-held, knelling; kommer, arbeid, m.
loon daarvoor enz. I 1 y a des — s de
corps et d'esprit, er is lijdets near het
ligchaam en near den geese. Canter sa
it q. 4. , iemand zijn verdriet, zijne
nsert klagen; t. thdol. La — du sens , de
helfche pijn. Les — s du purgatoire , hetlijden, de fmarter , pijnen in het vage'wear. Sa n'a pas ate; inutile, zijne mate is niet vrtechteloos geweest. Perdre sa
.-,vergeefrihe moeite does:. Il faut tout sans
, hij doer altos zonder moeite. Vous n'aurez pas grand'—, a en venir bout, gij zult
geene groat. moeite hebben, daarmede
Eater to worden. On a — a croire ce que
l'esprit rejete ; on a de la — h croire ce
que l'on ne se persuade pas aisement, het
kart iemandmoeite te gelooven, waarvan
men zich niet llgt overtuigt. C'est on
homme de —, hij is sets man , die het
tick laat zuur warden, die zijn brood
zuur moat verdienen; fam. La chose en
'ant bien Iss —
het Zai wel de moeite
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waard zijn. Ce nest pas la — &en pare
ter, het it de motile niet waard dearvan te _Oreken; prov. Nul bien sans —,
men iirijgt islets zonder moeite. Toute
merite salaiee, een ariieider is zips
loon waardig. A chaque jour suffit sa
leder dog heels genoez met zijn
kwaad. II a commis la faute, ii en portera la —, hij heeft de four begaan, hij
zal daarvoor tnoeten beeten, de litafdragen. — corporelle, ffilraf: pecuniaire, geldboete. — du dant, //raider vere.
doetnenis. On le lui a clefendn stir, sous ,
— de la vie , men heeft het hem op levens#raf verboden. j'etois fort en — de
ce
etoit devenn, mais vous m'asez ti.
re .de ik was zeer in auger, in onrust, in zorg, wet er van hens moat
geworden zijn; maargij hebt mil uit die
verlegenheid gebragt, gered. Ses parents
sont extrèmement en — de lui, zijne ouders
zijn in grooten kontmer, in groote verlegenheid om hem. Ne vous en mette*
pas en —, weer daarvoor niet bezorgd,
bekonsmerd, verlegen. Vous les avez mis
en —, gij hebt ze in benaanwdheid ,
angst gebragt;
naauwelijks, ter
naauwer need.
a.t.il le necessaire, ter
naauwer neod heeft hij het noodige; k
sommes nous entres, naauwelijks, veer
*en oogenblik zijn wij binnen gekomen.
A — le soleil ttoit-il leve, naauwelijks
was de zon op. A — est.il jour, het it
saanwelijks dag. A — sait it lire, ter
naanwernood kan hij lezen. A grand' —,
met groote moeite,moeijelijk,bezwaarlijk.
Pettier, V. a. verontrusten, pijnigen, ices
met groote moeite doen. Cette nouvelle
m'a beaucoup peine, daze tijding heeft
viiizeer verontrust, in groote verlegen.
held gebragt. Votre situation me peine
extremement, uw toeffand maakt mil zeer
verlegen. Ce peintre peine beaucoup sea
ouvrages, deze fchilder does veel moeite
op zijn werk. Un style peine, een gedwongen
; v. n. moeite kosten, tegenfirijden ; afJlaven moeite hebben;
zwaar tillen. On volt qu'il peine a punir,, men ziet, dat het hem moeite kost,
zwaar volt, om re firafen. je peinois
a dcouter cat homme, ik had , het kostte
mij moeite dazes; man aan te hooren.
Il a peine mute la !ournee a lecher, hij
heeft zich dent ganfchen dag met fpittes
afkelloofd. Cette poutre peine beaucoup,
deze balk draagt te zwaar, zakt zeer
door. Se —, v. pr. inus. zich veal moeits
geven. II s'est beaucoup peine pour bien
faire, hij heeft zich veel moeite gegeyen, out zijne zaak wet te doen, ors wet
te Ilagen. 11 n'aime pas a se —, hij geeft
zich .niet gaarne vest moeite. Il ne s'en
est guêre peine, hij heeft zich daarom
weinig bekomtnerd.
Peineux , se, adj. zie Penible La semaine
se (sainte), de goede week, pasfieweek,
lijdensweek,(flechts in daze fpreekwijze
gebruikelijk).
Peintade, zie Pintade.
Peintre, m. fchilder. Un excellent —, eon
treffelijk fchilder. Les — s anciens, modemes, de oude, de nieuwe fchilders.
de portrait, de paysage, een portret- ,
landfchapsfchilder; fig. Cet orateur est
un grand —, daze redenaar is een groat
fchilder, hi/ ,feltde dingen rep. leX kks
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vendig veer. Gueux comme un
Hoed , Pelei.Teide, tn. et adj. Figure —, kiflvernsi.
zeer arm.
ge fiquur, yr.
Peintreau,
flecht fchildtr, broddelaar,, Péle mele, adv. door elkander, onder el.
kladfchilder.
kander, overkoop. Ils courent zij
Peinturage, Ea, het aanflrijken met verw.
loopen door elkander. Les garcons et lee
Le — d'un lambris, het aanflrijken van
filles .6toient —, de jongens en meisjes
een befchot.
waren onder elkander. 11 ti'y a point
Peinture, f. fchilderen, o. fchilderij. La —
d'ordre chez Ini tout y est —, or is geers
est un bel art, het fcliilderen is eene fchooorde bij hens, alles ligt er ovarhoop.
ne kunst. Il a de belles — s, hij heeft Peler, v. a. het haar afdoen, affchrabben,
ichoone fchilderijen. — a l'huile, en deafaff:hroei
jen; kaal makers;
trempe , eene rchilderif in olie-, in wafchillen; pellen. cochon, een were
terverw. fresque on a la fresque,fchilken fchrabben, het haar affchroeijen.
deren met natte kalk. — en email, geLe trait a pele le cheval, het treklar heeft
brand .fi-hilderwerk ; verw. Prenez garde
het paard kaal gcmaakt. Cet homme est
de lie rien giter a ce tableau, la — en eat
deja tout pele, a la the touts pelee, deze
tome fraiche , n'est pas seche, neemt re in
man is reeds geheel kaal, beefs een kaal
acht, dat gij aan die fchilderij niets behocfd; pop. Un pele, Ben kaalkop; een
derft , de verw is 17 Og versch, nog nisi
onwattraig verachtelijk mensch. une
droog ; fig. 11 n'a oe richesses Wen —,
pomme, tine poise, ceases; appel, eene peer
hij is maar in fchijn rijk, zijn rijkfchillen. \ Des amandes pelees, gefchilde
dam beflaat maar in fchijn, in verbeeluric langue de boeuf, cent
amandelen.
ding. 11 en a fait une si vive, qu'on
esretong fchillen, de huid afdoen. une
croit voir la chose meme, hij heeft daareene
loan
reinigen, het gras vats
allee
van eene zoo levendige rchilderij gede aarde met de fchop affleken.
maakt, dat men de zaak gelooft vnor
terre, de zoden afnemen.
oogen se zien. Faire une mauvaise — de Pelerin , e, f. pelgrim, beelevaartgan.
q. q., iemand flecht affchilderen; t.
ger; reiziger, vreemdeling ep aarde;
ice. beelden, o. II n'y a que s dans
bedevaartzuster. Les — s qui vont a Je.
son jen, zijn fpel beflaat nit beelden,
rusalem, de pelgrimuseet die naar 7eruhij beefs niets dan beelden in de hand.
talem gaan; fig. fain. (ooze vas, k;:aap ;
Peinturer, v.a. aanfirifken, kladfchilderen.
koddige fnaak fchalk; listig vrouwsPeintnreur,
zie Barbouilleur.
perfoon ; prov. Rouge sour, et blanc maPeinturlurer, v. a. bas. warren met fchilelenn, c'est la journde du —, 's avonds rood
ren, kladden.
en 's morgens helder, beteekent cents
Pekan , m. t. Whist. nat. iimerikaanfche
fchoonen dog ;
e, f. t. d'hist. nat. (peigwezel , yr.
ne) St. Yakobs **help.
Pekea, m. t. de bot. boom van Guiana, Pelerinage, bedevaart, pelgrimichap,
foort van zeepboom, m.
y r. Alter en —, ter bedevaart gams. II
Pela ou arhre a cire, in. t. de bot. wasboons
a fait le —, 11 a etc en — a Notre-Dame do
van LouiRana, m.
Loretta, hij heft eene bedevaart naar de
', Cache , f. t. de manuf. grove trijp, o.
Aieve vrouw to Loretto gedaan.
duffel, m.
Peletrage, hetwelk diets: om tenets kojfer to
Pelade , f. t. de med. het uitvallen van net
fluiten.
hoar (alopecie); t. de meg. door de kalk Pelette, f. werkenig ends aarde tot bak.
afgevallene wol.
jleenen to fuijden , o.
Pelage, m. kleur van ket hoar van fommi- Pelican, pelikaan (zekere watervogel);
ge dieren, yr. Ces aeux chevaux ne sont
t. de bias. 11 porte d'azur au — d'or, hij
pas de méme.—, deze twee paarden beltvoert eenen goudenpelikaan in eon blaauw
ben
eenerlei haar, klenr van hoar.
veld. La pike de —, het blood des pc.
Telatianistne, m. leer, ketterij van Pelalikaans ; t. de chir. de dent. kromme tand.
gins, yr.
trekker ; t. de chum. zekere distileerkePelagie, f. t. de med. fchilferige root, i'r.
tel met twee buizen; t. de charp.
Pelagien , m. aanhanger van Pelagius ; adj.
klamp ; t. d'art. oud flak gefchut, o. zes.
pelagiaansch ;
d'hist. nat. words gezegd
pondige veldflang, yr.
van vegels in voile zee.
PelicoIde, zie Pelkoide.
Peiagoscope , in. kijker, ores op den grand Pelie, m. Indiaanfehe fang, van ;eves
van het water to kunnen zien, tn.
zwart en van onder groen, yr.
Pclains, In. pl. t. de cony . Chineeschfatifn,o. Pelin , zie Plain.
Peiamide , f. t. d'hist. nat. zekere visch ,ge- Peliope ou Peliopode, tn. t. d'hist. nat. wa.
lijkende naar eenen makreel, de cyders
terhoen , met witte pooten, e.
garen dezen naam aan eenen tonifn van Pelis,
t. de meg. plukwol der zeembe.
eels jaar, foort van zeehond (no liche).
reiders, yr.
Petard, adj.
Bois —, afgefchiid bout, o Pelisse, f.
mantel met boat ge.
Pelartleaux, in. pl. tie Palardeaux.
voerd,, tn.
Pelargons, in. pl. geflacht van geranium, a. 'Pella, f. t. de min. vermenging vas zilver.
Pelasgien, e, adj. t. Whist. nat. Poisson —,
kwik, yr.
zekere visch , die zich diep in zee op- PellAtre, zie Pelastre.
houdt, m.
Pelle, f. fchop , fpade vr. — de ou a fee,
Pelastre , pellatre,
;lad eeher aschfehop , o.
yuur-, aschfchop. — a charbon, kolen.
t. d'antiq. vrife burger bij de
relate,
[chop. — de jardin, tuinfchop. — de four
4thtners, die nit armoede diende.
ou de boulanger, oven-, bakkersfchop,
Pelauder, v. a. pop. afrosfen, afkloppen.
waartnede zij het brood in den oven
Se —, v. r. elkander met vuisten flaan.
doen;. fain. 11 remue Pargent a la —, hif
Pelainon, m. foort van zonnewijzer der
woelt in het geld, hij huff veil geld;
olden, gelijk cent
, in.
prey.

P
prov. La — se moque du fourgon, de pot
verwijt den ketel, dat hij zwart is.
llee, pellerde, pelletee, t fchop vol. Une
— de feu, eene fehop vol vuur. — de ter, fchop vol aarde, zoo veal als er op
de fchop kan.
Pelleron, m. t. de boul, kleine bakkersfchop, yr.
Pelletrer, v. a. le bled. t. d'econ. het koren,
gratin met de fchop omzetten.
Pelleterie, f. bontwerk, o. pelterif ; bontwerkerif, yr.; handel in pelterijen, m.
Pelletier, in. — idre, f. bontwerker, bout.
werkiler, die met bentwerk handel
Marchand —, kooman inpelterifen,prov.
Nous nous trouverons chez le pelletier, na
den dood zijn wij elkander gelijk; wij
zullen one wel op eene plaats vinden,
waar de andere geeu vocrdeel heeft.
rellicule, f. vile:5e, velletfe , zeer dun
huidje, o. La — d'nne cicatrice, het vet.
letfe van eene genezen wend. La — d'un
jaune d'oeuf, het vliesje van eenen defer
van een ei ; t. de bot. Les grains de grenade sent separes les uns des autres par de
ratites — s, de korrelt van den granaatappel, zips door kleine vliesjes van elkander afgefcheiden.
Pelliculeux , se, adj. vol yliesjes; velletf es,
Pellisson ou plisson, kleed van boat , o.
pals, yr.
Peloir, t. de med. rolhout der zeemlederbereiders, cm de wel van de huid
to doen afvallen, o.
Telopee, f. nienw geflacht van infekten
met vier vliezige vlerken, van ongelijke
grootte , yr.
Pelopeies ou peloperies , f. t. d'hist. anc.
feesten ter eere van Pelops.
relore , f. t. de bot. foort van vlasplant.
Pelossier, m. wilde pruimenboom,
Velotage,
t. de coin. Laine
derde
foort van wol van Vigogne, yr.
?elote , f. kluwen, o. — de de coton , kitewen garen, katoen; naalde-, fPeldekusfeu , o.; ban, klomp, tn. — roude, rend
fpeldekusfen; fig. — (bottle) de neige ,
fneeuwbal, m. Les enfants se battent avec
des — s, a coups de — s de neige , de kinde• ten gooijen elkander met fneeuwballen.
La troupe se grossit comme une de nei-ge, do hoop vermeerdert, gelijk een
neeuwbal, de aanloop -word, grooter.
fTons
cos petits profits font la —, alle deze kleine ivinsten waken to zamen nets
vit. 11 a fait sa hij heeft tivat Moons
verzameld; t. de marech. kol voor bet
hoed van een paerd; t. d'artif. La — a
feu, ligt kogeltje, o.; t. do fond. Une
— de cuivre, een klomp koper ; t. d'hist.
sat, — de mer, zetbal, diets men wel
aan het Ilrani der zee vindi kiamPie
deeg, balletje om to visfcheu, o.
Veloter, v. u. met den bal !paten zossder
order, met fneeuwballev werpen; q. q.
fam. lensaud afrosfen; prov. — en attendant partie, lets verasaak doom; wet
stets goring: zich ophouden,tet dat lets be.
fors keen; t. de mon. met den battier
toitbreiden, sitrekken.
Peloteur, m. balfpeler,, vs.
Peloton, Rein kiestspje,balletje , e. (padse peloce); fig. C'est an — de gousee, dat
is een vetklomp , fpek yet; t. de fabr.
iVitttre ie tabae en
* (pe.letes), de takak
sn ballets a klowlett hinder); r. de gu. pc.

P: L 295
loton, kleine hoop, troep voetvolk.. Faire fen par — s, pelotonsgewifze yuren,
fchieten; fig. On les vit en petits s
dans la plaine , men zag ze in kleine hoopen in de vlakte. Un — de mouches
midi, een &lamp hotsigbijen.
Pelotonner, v. a, op een kluwen winden, op
eenen klomp leowen. — du fil, garen op
een kluwen winders; se —, v. r. Les fibres ligneuses du boil se pelotonnent, de
houtachtige vezels in het bout leggets
zich digs oats elkander, liggen op ee.
nen klomp; fig. Ces gene se pelotonnent
sous an arbre, doze lieden plaatfen zich
op eenen hoop , ender seven boom.
Pelourde, zie Palourde.
Pelouse, f. graeperk, o. grond met kort etc
flit; gras bewasfen, m.
Peltastes, nt. pl. ligte Griekfche troepen ,
gewapend met rend uitgeftsed,nerchilden.
Pelte, f. rand fchild der onden, o.
Pelte-, e, adj. t. de bot. fchildvormig.
Peltre, m. t. dC rpm. grof linnets nit Bretanje , o.
Pelu , e, adj. hario. , met haar bew,sfen;
paste —, pluitnfirifker, fchijnheilige.
Pe.tuche, f. E. de manuf. pluis , yr. harige
trifp , o. duffel.
Ppluchd, e, adj. wollig, donZig, fluweei•
etch:1g.
Pelucher, v. ts. wollig, vezelig warden.
Cette itoffe peluchera, bientht , deze flof
zal welhaast wollig, vezelig worden.
Pelure, f. fchil, fchel van vrucoten. — de
pomme , appelfchil.—de fromage , korst van
kaas ; t. d'hist, nat. — d'oignon , foort van
kleine ligte fclsoone parlemoeren oester.
Pelvien , ne, adj, t. d'anat. tot het bekkes
behoorende. Cavite
ne, bekkenholte.
Pemphigo de, adj. t. de med. Fievre
koorts
metpuistachtigen uitflag.
Pemphlgus, m. t. de med. ontilekingziekte
met uitflag, yr.
Pemphis, m. t. de bot. foort van wegbree, vr.
Pemphredons, m. pl. t. d'hist, nat. nieuw
geflacht van infekten, met vier vliezigs
vlerken van ongelijke grootte.
Penader, v. a, zich met moeite voortflepen; v. n. zich its het flijk wentelen;
met moeite gaan (vieux).
Penaille, f, vergadering van monssikets; moreniken gefpuis, o.
Penaillon, ri vod,
vr. lap; iron, on.
noozele monnik.
P4nal, e, adj. t. de jur. firafopleggend ,
flrarvorderend. Le code —, het firafwetboek. Des lois — les, flrafivetten, yr.
PenCite, f, flraffe, penaliteit.
Penance, f. zie Pdnitence,
Penancier, zie Penitencier,Penard,
iron. Vieux , etas firer,
grommer, aide gek,
Penates, ma pl. huisgodev.
ftinaud, e, adj. fam. verlegets, befchaassi.
11 fit bleu
hij was zeer verlegen.
Penaux, zie Peneaux.
Pence , pl. van Penny , Engelfche [culvert.
Penchant, M. nelll ug , yr. ;tenets, o. Le —
d'une montague, de belling van action
berg; fig. Se retenir our le — du precipi.
Ce, zich op den rand des afgronds nog
terug ho y den. Etre our le — de sa ruine ,
op den sever des verderfs flaan, zijn Ongeluk nabij zijn. Le — de Ilse, het afnenten der krachten in den ouderdost;
g. nttging, gvie4 enheid, vs..
r
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du — la debauche , neiging tot losban .e Pendeloque , f. hanger aril eenen oorring,
hebben. Avoir du — pour l'ku.
. Elle a a ses boucles d'oreilles des — s
tie , geneeeenheid tot de 'ladle hebben.
de diarnants, zif heeft aan hare oorrinJ'ai plus de — pour lui que pour son iregen diamanten hangers. — d'un lustre,
re, ik heb weer genegenheid poor hens,
hangers aan cents kristallen kroon gill n voor zijnen brooder.
Meuse/ en afhangend flak, 9.
Penchant, e, adj. afhellend , fcheef, over- Penclement, in. inns. ephuagen, 0.
hangend;
afeemend, vervallend. Un Pendentif, m. z. d'arch.vooroverflekende geAge
een afnemende ouderdom, enz.
weifil oog , m.
zie Pencher.
Pendeille, f. hangen, o.; ophanging, vr.;
renchemcnt, m. everhelling, overhanging, 'Leak om de huiden uit te fpaoaien, m.
overba ;ging, yr. Il ne repondit que par Pendeur ou peadour,
t. de mar. hanger,
un simple — de tete, hif antwootdde
gyaaraan de katrol of de takel hang; ;
flecht; met een enkel heofdknikken. —
pl. hangers voor de ziffijns en takels;
de la balance, du trebuchet, de orerhele
fchenkels van de brasfen; fchenkel van
ling , de uitflag van het gewigt.
het fpiltakel en floeptakel. — de retires.
Peocher, v. a. et n. overhellen , neigen,1 se, hangers van de keerjijns aan den top
averhangen, beigen. — la tote, het hoofdt van den mast van een kielligter.
laten hangen. Penchez cola d'avantage , Pendiller, v. n. loshangen, flingeren, wape
hang dat watt enter voorover. Cet arperen.
bre penche, die boom baigt vooroeer. Set Pendillon, M. t. de hod. /lift, die de bewegang des uurwerks aan den finger
.— sur le bord d'une fontaine, zich over
den rand eener fontein bukken. La mumededeelt, yr.
nine penche un pen de ce cote la, die Pendoir,, m. t. de bouch. fpeklijn, vr. touw,,
moor heir een weinig naar deze z1 jde
waaraan het fpek worat opgehangen, o.
une
over. Le terrain va en penchant du c6tO Pendre, v. a. hangen, ophatigen.
du nord, de grand is tegen her noorden
cloche, eene kloi ophungen. L'eveque
Une
fortune
reochante
,
poste
one
croix
pendue
a
sou
cote
,
de 'welfhellend e
eer; afnemend, waRgelend geluA ; fig. ge- fee.ep draagt om zijnen heals een hangend
segen, geneigd zijn, genegenheid
keels. — du huge, pour le faire secher,
linnen ophangen, um het te laten droohen. La plupart des juges penchoient a le
renvoyer absous, de meeste regter,s waren
gen. Se — par les mains a tin arbre, zich
genegen hem vrij, en 1 ' s te fpreken. De
met de handen aan eenen boom hangen.
tinel cote penchez-volts? t of
elke zijde
11 est coudamne d'etre pendu , hij is
zif: gij geneigd? niet lvien wilt pi f het
vet oordeeld , oen opgehangen te worden.
;louden. Je penche plus pour la --.77L,Tette
Ses cheveux lui pendent jusqu'i la ceinture,
sue pour Painee, ik heb meer genegenheid
z; ne haren hangen tot aan het middelj
evor de fondle , dan year de oudfle.
lief;
fig. 11 -a pendu son epee au croc,
a la douceur, men moet geneigd
hij heeft zijnen degen aan den fpijker
faut
zijn den zachten weg
to flaan; fig.
gehangen, hij heeft den krijgsdienst vete
Des airs penches, gemaakte gebaaiden,
laten. E est toujours pendu a Ines Ores,
bewegingen met het hoofd, of het liga ma ceinture, hij hang: altijd can tnij,
chaam, om te does behagen.
hij komt rtij niet van de zijde; hij
loop; tnij overal na. 11 a ete pendu haut
Pendable, adj. hangenswaardig, tie galg,
den Jiro verdienende. Cet homme est—,
et court, hij is kort en , goed, zonder
die man verdient opgehangen te worden.
yea omflandigheden , opgenangen gewerPendage, in. neiging der kooladeren, y r.
den. On ne pent pas faire de pareils very,
Pendaison, f. pop. kangen aan ale galg, o.
a moins d'avoir ete condamne a dtre pendu,
Pendant, m. hangfiuk, o. —d'un baudrier, d'un
si on ne lee faisoit , diergelijke verzen
ceinturon, hangfluk van eenen draagband.
kan men flechts maken, on; sick' daar- d'une raontre, de ringfteel van een hoe
door van de galg to redden, Je
etre
— de clefs, Jleutelring.
s
rologie.
pendu, si j'y consens, ik 1vi1 mif laten
d'oreille, oorfierfels, hangers; t. de point.
hangen, wanneer ik er in toeflem. 11
pendant , weirga. I1 faut un — a ce tam'a dit pis clue
hij heeft rnij dcerlijk
bleats, deze fchllderij meet een penuitgemaakt, alles kwaads van Intl gedant , .weirgategenfluk hebben. Cela
zegd ; prov, Compagnie wine —, men words
zal voor een pendant
tervira de —,
fornteids door anderen verleid. Autant
votts en penci , a l'oeil, u kan even sulks
dienen; fig. Ce garcon est le — de l'autre, deze jongen is gelijk den anderen , it
bejegenen. Par conapagnie on se fait —,
des anderen tegenfluk, it even zoo; t. de
tot . gezelfchap doer men alles mede. Le
b1. een afhangend link of lap in een
bruit pend l'homme; evie in eenen flechten
Le — des eaux, al de
ivapen; t.
roep flaat, van dien gelooft men all*:
langs eon water liggende landerijen; t.
kwaads ; v. rt. hangen, uithangen.
de mar. wimpel (fiamtne),
tellerie oil le roi de Prusse .pend pour enseigne, de herberg, wear de koning vas
Pendant , e , adj. hangend, afhattgend; e„
regtsgeding , dat nog
de jur. Proces
Presisfen uithangt. Ce chien a de belles
hangende, onbeflist is, zie Pendre.
oreilles pendantes, doze hoed heeft fchnoPcmdmt, prep. gedurende. — l'hiver, gods,,;e hangende 'cores. Cette robe pend trop
rende den winter. — toute sa vie, gedud'un cote, dit kieed hang: re p eel ap
!do sifts geheele Leven.
; eene zijde. Votre coutillon pend, low
Pen-iantque, ronj, gedurende dot, terwiel„
onderrok hangs bf; t. de . bot. Rameaux
ciu'i:s etoient assembles) gedurende dat
pendants, tot op den grond hangende
zif vergaderd waren. — que vows dtiez.
eakken ; t. de prat. Fruits pendants par
la, terwiel gij daar waart.
lee racines kiren, vretehtes nog in de,
c, f. fam. galgenaat,o.galgese
Pendard,
aar de z jixdb • 464 nog vitt gill, lige brok , firik, ftheirn tisugniet *.
met.
Fino
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verfland, dat ales doorgrondt. Sa donrendU , gehangene , aie oats eene gal g
lent me penetre le coeur, zijne ftnart ontis opgebangen ; prov. II ne Taut pas parler de corde clans la maibon d'un —, men
roert mij heviglijk,dootboortmijn hart.
meet niet van zekere gebreken fpreken Pengouin zie Pingouin.
in tegenwoordigheid dergenen, die de- Penible, adj. moeijelijk, fmarrelijk ; bezwaarlijk , pijulijk,
C'est un
zelve hebben.
ouvrage
Pendule, m. flinger van een uurwerk. Ce
dit is eels meeljelijk, lastig
werk.
chernin
een verdrietige, beoscile lentement, deze flinger .ffingert
zwaarlijke weg. Une siLuation_— , egg
langzaant ; f. flingeruurn et k, o. veertje.,
toefland.
dat de beweging der onrust van een zakPeniblement, ads. woeijelifk, met moeite
vunverk gelijk
o.
enz. 11 a la gonna a la main, ii n'ecrit que.
flingeruurwerkmaker, penduPendulier,
hij beef} de jicht aria heband ,
lentgaker.
fehriffl flechts met moeite.
Penduline, m. Languedocfche mees , yr.
Penduliste, in. maker van kasten voor fain. P‘nicelle , e, ac:j. t. de lot. penfeclvornsig,
gelijk een kannebeiflel.
geruurwerken.
Pine , m. t. de ser. tong of fchoot van een Pc:nide, tn. zeker fuik,rgoed o.
t. d'anat. venusherg (pubis).
flot, y r. Le — de cette serrure est rom- Penn,
pu, de fi. hoot van die floc is gebroken. Peninsula, f. (lees päneinsule) ou presqu'lle,
ichierciland. La 1\loree est nut —, 1110a demi tour au a rebsort , tong met
rea is set; fchiereiland.
eene var.
Penis , m. t. d'anat. (mernbre viril ou genital)
Pane, f. t. de mar. gedeelte van de ra, o.
o.
mannelijk lid ,o. Le — de la femme , zie
Peneaux , m. pl. kleine kleedingflukken,
lappen.
Penitence, f. hosts, boetvaardigheid, vr.
t Pener,, v. a. firaffen.
bereuiv, leedwezen, o. La — est une
Penes, zie Penne.
vertu Chretienne , de boete is eene cl:ristePenestes, in. pl. t. d'hist. Gr. Haven in Thes.
lijke deugd, La doit ttre sincere et
falie, gelijk de lieloten to Lacedemon
constante, bet berouw meet epregt ell he•
wares.
flendig zijn. Le sacrement de —, het fa-Penetrabilite, t. de phil. doordringilijkheid.
cretisent der boete. Son confesseur lai a
Penetrable, adj. doordringelijk.
ordonne une lege:re
Penetrant, e, adj. dooraringend. Il n'y a
zijn blecrtvader
rien de si que le mercure, er is netts
heeft hen; eene ligte boete opge!egd.
6 Faire
fait
un
11
ses peciids , voor zijne zonden beets
doordringender dan de kn'ik.
het
is
fljn
kvud;
eene
fchetpe
doen;
hij
beet
veer
fig.
11
fait
du
passe,
froid —,
koude ; fig. fchrander, fcherpzinnig. 1t• her verledene, voor de zonden zifner jeugd;
hij heeft een fcherpzinnig
fain. Ii s'est abandonne a la debauche clans
a l'esprit
yerfiand; hij is zeer fchrander.
sa jeunesse, it en fait maintenant hij
Pinetratif, ive, adj. t. did. ligt doordrinheeft in zijne jeugd zich ann ongebongend, eene doordringende kracht hcbdenheden overgegeven, nu beet hij bier
ye, doordringende eivoor; firaf, y r. Mettre en —, eene flraf
bende. Qualite
opleggen, doen boeten. Voila une rude —
genfchap.
pour tine faute bien 16gere, dat is cent
Penetration, f. doordrongen, , o. doordrine
harde ilraf voor eenen zoo kleinen misgende kracht , yr. La —Flu mercure, de
flag. 11 merite — pour avoir the, hij
doordringende kracht van het kwazildiens flraf, omdat hijgelogen ; fare.
ver; fig. fcherpzinnigheid, fatranderhij
heeft
a
une
grande
d'esprit,
Pour — vous Perez cd - ci , tot flraf zult gij
II
heid.
dit doen. En — de cela vous y irez, tot
een zeer doerdringeted verftand.
firaf daarvoor zult gij daar fienen gaan;
Penetrer, v. a. et n. doordringen, indrinLa
lumiere
penetre
le
verre
et
tons
t. de feu. Notre
sera de chanter une changen.
son, uweflraj zal zijn een lied to zingen.
les corps diaphanes, het licht doordringt
het Vas, en 'al de doorzigtige ligcha- Penitencerie, t. de rel. cath. aflaatkamer
le Ronne; ambt van eenen boetregter;
tnen. L'eau forte penetre le fer et racier,
het boetgeregt, o.
het fierk water dringe in ijzer
11 est penetre de sueur, hij is van zweet Penitencier,, m. boetregter,, penitentarts.
doordrongen. L'ennemi a ',endue jusques Penitent, e, adj. boetvaardig. Peclieur ,
boetvaatdige zondaar ; Iv. et f. boatedans l'interieur du pays, de vijand is tot
ling , beetvaardige. Ce pre`tre est un cxhet binnenfle van het land doorgedroncelient confesseur, et cela lui attire bea,igen. Le grand froid penetre la terre, de
coup de — s, deze priester is een veerflerke vorst, koude, dringt in tie aarde.
treffelijke biegtvader, en dit verfchafe
Le coup a penetre jusqu'a fos, de flag is
hem vele boetelingen, btigtkinderen. Les
tot op het been doorgedrongen. It a pe— es d'Orviete , de boetelingen van Orvieto.
netre fort avant dans les mathematiques, hij
beefs het in de wiskunde zeer ver ge- Pknitentiaux, adj. pl. Les pseaumes —, de
boetpfalmen.
bragt. Jo n'ai pas voulu — dans ces mystem. bock der kerkelijke boete,
res , ik heb in die geheimen niet
beeteboek, v.
indringen; fig. — le sees cache d'un mot,
den verborgen zie van een lvoord door- Pennache, m. t. d'hist nat. — de mer, ze: plant met eenen vederbos, Yr.
gronden. un hypocrite, eenen huicheCet homme 4 beau Pennade, (chop , tn. (coup de pied).
laar doorgronden.
feindre, it n'est pas diflicile deze man Pennader, v. a. eenen fehop geven.
?nag veinzen zoo weal hij It'll, het is Penilage , m. t. de fauc. vederen ears eene
roofvogel, yr.
Islet moeijelijk hem to doordringen ;
doorgronden. — les secrets de la nature, Pennatule , f. t. d'hist. nat. zeepen, diet-plant;
geflacht der veelvoesete. photpilori,
in de geheimen, der natuur indringen.
que, de lichtgevende zeepea.
C'est 'un esprit qui penetre tout, bee Is een
Pee..
Ii k 4
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Pennatnlitet, f. t. d'hist. nat. zeepen afdrukre 0.
peinzen. en soi-mime I q. ch. , NI
Penne ,
t. de fauc. flagveder, Jlagpen.
zich zelvev opt jets peinzen, lets overLes s d'un faucon, de flag5'ederen van
leggen. Vous avez des ennemis, pensez
eenen y alk, Les oiseaux ont dQuze — s
vous, gij hebt vijanden, neemt u in
la queue, de vogels hebben twaalf flagache. Je cais qu'il pense à ce jardin, ik
vederen in den flaart; t. dc bias. veéren
ipeet, dat hij dien ruin in het cog heeit.
van eenen pifl ; t. de mar. bovenge nok
Il lla dit sans — mai , hij heeft het zon er
guipon , de
van eery fpriet of ra.
erg gezegd, zsnder lets kwaads te bedoelen.
fleffaatile, Welke men gebruikt, floe'sUn homme Bien peasant, eon welmeenend,
dweilen to pikkwasten van te maker,
welienkend mensch. 11 pense atre plus
grove dream; pl. t, de tiss. el:16es van het
habile homme qu'il West, hij gelooft,
garen of van de wol , die aan den wemeene , eels bekwamer man ce wezen,
l'ersboom blif y en hangen. wanneer het
dan hij is. 11 a pensé mourir, hij meengeweefde is afgenemen.
do, dacht te fierven; hij was bijna gePenneterie,
herderstas , m.
florven. Une poutre pensa le tuer, een
Penticton , zie Panneton.
balk had hem bijna geddod. Je pensois
kwit un de vos amis, ik meende,
Penniforrae, adj. t. d'anat. Muscle —, fpier
gell:jk ;ens veer, yr.
dacht dat hij een uwer vrienden was.
Pennon, m. oude riddervaan, yr.
Pense-t-il que je m'en contente? gelooft
Fenny, het enkelvaud van Pence.
hij, dat ik daarmede to yreden zij?
Pênombre s t. d'as;r. zwak Pauw Halt
ne dit jamais ce qu'il pense , hij zeg; nooit
hij eelipfen,o. h4lre fchadtcw. d'unc
hetgeen hij denkt, in den zin beef:.
eclipse. de lune, halve fehaduw kif Celle
Cela est Bien pease, dat is wet vitgeatnaansverduistering , yr.
dacht. Je din les chosen comme fie les penTenon,
t. de mar. Spaatrfthe waker,
se, ik fpreek , zoo als ik deck.
Alf flilte te gebruiken; flopflander van Penseur, m. decker. Monsieur G est un
kurk met veren.
profond, mijnbeer G is een diepdenker.
Penorcon,
t. de loth. fear: van lull met Pensif, lye, adj. peinzend, diep in gedach.
negen ri/en fnoeren, pandora.
ten, diepzinnig. Je le trouvais tout —,
fensaut, e s adj. denkend , zie Penser.
ik vond hem diep in gedachten.- Elle est,
rensêe, f. getlachts, yr.; begrip , a. Une
hien — ive, zij is zeer peinzend.
triste, eene droevige gedache. Des —
Pension, 1. kostgeld, kasihuis, o. kost.
ifiguráes, verbloemde gedachten. Cet on
fehool, y r. least, m. J'ai pay6 ma —, ik
vrage est plein ele be:les s, die werk
bob mifn kostgeld betaald. J'ai trouve
is vol van fchoone gedachten. II expritine bonne —, ik heb een goed kosthuis
ses —s, hij drukt zifne gedach•
te
gevonden. On l'a min en — chez..., men
ten fehoon dit tout ce qui lui
heeft hem in de kostfchool beflelel,govient en —, hi/ zegt altos, wat hem in
daats bij ... On est mal hourri dans cet.
de gedachte, in den zin komt, wat hem
te —, men krifgt in die kostfchool flecht
invalt. Il est toujours en —, h&j is aleten. 11 y eat en demi
hij is dear in
coos in gedachten. Cela lui fit avoir d'aude halve least. Maitre de —, kostfrhool.
dot
bragt
hem
tot
avdere
getree s,
houder; jaarwedde , yr. jaargeld, peneiaehten; meening, yr. gey oelen, o. Vofioen, e. On lui a ace.orde une
men
tre — est fort bonne, issue tneening, us,
heeft hem gene jaarweddc Il a
gevoelen is zeer goed. Ce n'est pas la
mille florins de — par an, hij beefs fgar•
dat is niee. mijne meenfng. Sa —
lijks duizend guldea penfioen,
sm q
itoit qu'il valoit minx, ziftse mooning Peusionnaire,
et f. kostganger,
was, dat hat hetet was. bites-moi franchegangger. Prep dre des — s, kostgangers
zeg mil epenhartig tow geanent votre
aanvetnen, 11 y a douze s chez lui ,
voelen, thee weeping ; voornemen, veg.
hens zijn twaalf kostgangers. Elle est —
work , o. Executer sa zijn voornemen
dans ce convent, zij is kestgangfier in dit
witvoeren. Je n'ai jamais eu la — de le
klooster. Je ne sues que demi —, ik ben
faire, ik heb nooi: het oogmerk, voornemaar halve kostganger ; pen/lonaris, die
men, gehad , het te doers; prov. Ce
eenig loan V454; eerier: vorst of van eenen
s gedach*fest pas res.ponsable de ;,es
float trek:. 11 est T de hotre roi, hij is
ten zijn tolvrif ; t. de point.
Cc
penfionaris van °size's korring; raadsheer
u'eet pas la tin denim, se West qu'une
van eerie flail of can land. — de la Ronan.
het is Beene teekening , het is fiechts een
raadpenflonaris,raadsheer yanthlland.
inval , gene fchers; t. de hot. driekleurl- Pensionnat, m. kostfehool, yr.
yr.
vergeet
Re violetbloem,
nisi', a. Pensionner,v.a.een jaargeld,faarweide geven.
gedachte.
t Pcnsetnent,
L'*tat ,l'a pensionne , doihett heeft hens sets
Penser, t. poet. het denkev, ele gedach- ‘ jaargeld„ jaarlfjksch onderhoud gegeven.
te. Je tremble an soul —, ik fldder en- j'ensivet6,
enrcst,
yes-414es, s.
kel bif de gedachre.
ensum, tn. (lees peinsome) firafwerk, 0.
Penser, v. n. et a. denken ; natlenken,peintank, van eenen fcholier, yr.
zen, overwegen overleggen; verannen, Pensylvanie, f. Chetninee de —, penfylvaam.
zich in ackt nemen ; bedoelen, iv het
fche fchoorfleen, tn.
oog ,hebben; geloq y cn, is:eeriest. Cet horn- Pentacanthis, m. pl. visch van hot geflaebt
rre penile singulieremertr, doze man denkt
der baars,
zonderling. J'ai petzsó a ce que vons nt'a. Pentacle, m. toovertegel.
heb
nagedacht
over
hetgeen
fentacontarque ,
vez ik
t. el'hist. sine. etazyoerder
van so man.
gij mif hebt gezegd. A qnoi pensez•
volts ,vaaraan denkt gij ? 14a chose est Ppntacorde , nit zeker fpeeltnig met vbs.(
fnaren, R.
crop hp portante pour re pas prendre le
temps d'y —, de zaak is te gewigtig, Pentacosiomtdimne, m. burger van dither:7S,
ou ?semen, er op to
die 500 mates here" of elfil *OrZameldo.
fiat men niet den
Pegg

PEN
199
PE
ten overhangs's. Memo le table en -,
Pentactinite, f. t. ci'hist. nat. tuipetifieen, m.
den tabak aan de flee/en ophangen. Tau.
tnedufenhoofl, o.
bac mit a la -, aan de fteelen opgehange.
Pentac,ostiche, adj. viyfvoudig naamgedicht
ne tabaksbladeren; t. d'arch. afdak , o.
bevattend.
- du lit , festoen , krans, afhangfel vats
Pentadaetyle , in. d'hist. nat. vijf vingereen bed; t. d'arq. bogt der kolf van ten
visch ; adj. dat vijf vingers wordt
geweer ; fig. neiging , genegenheid. Suivan dieren gezegd.
zijese neiging volgen. 11 a tine
vre sa
Pentadacagone, quindecagone, adj. et s.
k la poesie, hij heeft eene genegenheiet
t. de geom. vifftienhoekig , vilftienhoek.
veer de dichtkunde.
Pentaadre, ni. t. de geom. vast ligchaam
t. d'hist. anc. fiadhouder
Pentecomarclue,
met vijf oppervlakten, o.
over vijf vlekken, groote dorpen.
Pentamtte, adj. in vijf talon. Un diction.
Pentecontacorde, m jpeeltuig niet viffen.
een woordesiboek in vijf talon.
naire
gelijke fnaren.
Pentagone , adj. t. de geom. vijfhoekig. Une
met vilfrig roeijers, e.
figure -, yen° viyfhaekige figuur-; in. Un Pentecontore, m.fehip
Pentecostaire, kerkbeek der Grieken,
regulter, een regelmatige vijfhoek.
dat
de
gedsdienstige
verrigtingen vas
Pentagraphe, £1. zeker werktnig ern tackspafchen tot pinkfieren behelst, o.
ningen to kopieren.
eecl. Oblation - e,
Pentagynie, f. t. de bot. de vijfde klasfe der Pentecostal, e, adj. t. Les _deniers penteeos•
plantgewasfen van' Linnet's, die Off pinkfieroferhande.
pinkfiergift.
faux,
fianspertfes hebben.
12$
Pentalitlfe , kikkelfpel met viifftseven , o. Pentecost)s, f. t. Whist. anc. bends van
Lacedemoniers.
Pentamatre, m. et adj. t. de pods. vijfvoeeren,..
Nous
serous
bientde
lig vers , 0. viifvoetig. Un poeme de Pentectite, f.pitslefit
a la-, wij zullen haast pinkfleren hebben.
s et hexametres, een gedicht, dat
vers
Penteliquê , adj. mariner nit den berg Pennit vijf- en zesveetige verzen beflaat.
sclikos bij Athene.
t. de med. eene nit vijf inPentamyron,
Pentenne, zie Pantenne.
gredienten beflaande zalf.
f. fees t der reiniging van Maria ,e.
Penthese,
Fentandrie, t. de bor. viffele klasfs der
plantgewasfirn van Linnet's, die vijf ye- Pentiere ou Pent tire, greet net em vogels
to vangen, fnippenet , o. (panti6re), prov.
zeltjes hebben.
II West pas de ces oiseaux Von prend
Pentapharmaque, in. t. de med. een nitvfjfla -, hij is een zoo listige vogel , die
zelfflandigheden gemaakt geneesrnidelel, o.
zich niet ligt laat vangen.
Rentapaste, m. ou pentaparte, f. t. de mic.
takel met vifffchifven, waarvars 3 boven Pentisulce, adj. t, de bot. in viyf verdeelingen.
Pentisulque,
t. &hist. nat. Les - s, view
en 2 beneden zijn, om lasten op to lerjfehen.
Pentapetale, e, adj. t. de bot. dat vijf voetige dieren met vijf klaatrwen.
Pentographe, zie Pantographe,
bloembladeren heeft.
entaphylle, quinte feuille, f. et adj. t. de Penture, f. t. de ser. hengfel, fckarnier
aaa verifiers en deuren, o.
viitbladehot. vijfbladerig. Calice
Panultieme, adj. t. de gr. voorlaatfie. La
rigs keik, m.
syllabe d'un mot, de voorlaatfie letter.
Pentaphyiloide, zie Potentille.
greep WIN een woord.
Pentvole , f. landJlreek met vilffieden,yr.
Penurie,
f groat gebrel e o. grootfie art,
suit
eene
der
vijffieden.
Pentacolitsain,e, adj.et
moede, behoefte, yr. II y a one grande Pentapt&re, adj. t. de bet. met vijf vleugels.
fruits, er is een ggroot garrek aan vruchten.
Pentarchie, f. regering van vijf perfonen, vr.
rentarque, in. lid tester regering van viyf, Norte, f. ligee floep vnn Veneta.
Papasme,
m. t. med. ;coking der vochten,vr.
perfonen, 0.
Pentasperme , adj. t. cte bot. dee ,vijf zaden, Pepastique on peptique, adj. t. de med. rijpsnakend. Remade verteringvniddel o.
korrels heeft.
Pentastyle ou pentastique, m. et adj. t. d'arch. Paperin, m. floor: van 'leen, die to Rome
tot bouwett ivordt gebruikt, nt.
een gebouw met zuilen ,.an wren, o.;
graauwe tuflieen nit tle vuurPeperino,
vijfzuilig.
fpuwende bergen, m.
Pentasyringue, f. t. d'ant. pijnbank der orePapetiller,
v.
a, wet vonken werpen.
de Grieleen, met vijff gate's voor de hanr
Papie, f. pip. Ce L oiseau a la - doze Yd.
den, voeten en het hoof4.
gel heej-t de pip, fam.. Elle n'a pas -,
Pentateuque, m. t. de litli. de vijf boeken
zij kan goed babbelen, praten. Avoir la
van 1110zes, o.
gaqsrne drinken, zuipen; prov. Vive
t. de bot. plant van het gePentapetes,
la poule encore qu'elle d tt la -, men meet
flacht der maluwe.
geese oude paarden aan den dijk jagen.
Pentathere, adj. t. de bot. met viffvezeltoppen.
Pentatheton, m. t. de med. pleister nit vijf Papier, v. IA. piepen, tfilpen. Un maineau
a pepie_,, eene masch iieef tgepiept , getjilpt.
zelfflandigAeden befiaande, yr.
t. Want. oefening der olden, Pepin , kern , pit van vruchten, als ap•
Pentathle,
pelt, peren, enz. vr.
nit vilfderlei foorten van 'pelts of gePepiniere , f. beomkweekerij ; fig. kweek*
vechten beliaande.
reboot, yr.
Pentatôtme,f.datgcflacht der infektenmet hal.
boomkweeker.
ve vleugeldekfels , dat vijf horentfes heeft. Pepinieriste,
)!ente, f. he/ling, overhanging, y r, af- Pepita ou pepite, f. t. de miner. fink raw
goad
in
do
mijnen,
0.
dune
mom.
hang , helmets, o. La —
t. de bot. zekere wet•
gne , de Belling van eenen berg. La - des Peplis oti peplos,
terpiant, welfsntelk, Wilde kappers.
faux, het belle's der wateren. La maison
est saute sur la - d'un ebteau, het huis Paplon, m. 'rude vrouwen mantel, ne.
ligt aan den of hang van eenen heave'. Pepsle, 1. t. de med. zie Pepasinc
Donner un demi-pied de - to one mu- Peptique, zie Pdpastique.
? er V. 3. Xi. Begayer.
eetlem 'punt- genet; Isttiven s=eat le-Oy,
kk
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Ireque, adj. 1. zie Pecque.
kan warders, hefbaar. Un imp& eekequet,
t. d'anat. Reservoir de —, bene belasting, die gelzeven kan worden.
1v aarplaats van het gill , van de yoeden- Perceptif, ive , adj. gewaar wordend , be.
de fappen , waarheen dezelve door de
peurend.
melkvaten geleid worden ; metkbak.
Perception, f. inzameling, inning , ingat
v. a. visfchen.
ring, yr. ontvangst, m. der belastingen
t Pequore, flee! eener vrueht ,
enz. 11 rendra compte des revenus ciccet
zie Pel6rinage, Voyage.
.t Perager,
heritage apres la — des fruits, Izij zal reiee. ngration, f. t, d'astr, doorlooping a loop
kening doen van de inkomsten dozer erder mean door den dierenriem.
fenis na de inzameling, ontvangst der
Perambulation, f. woud- , grensbezigtiging.
vruchren; fig. begrip, o. bevatt4g, yr.
Percalle, f. t. de corn. perkal , RI; wit Oostn'en a qu'une — confese, hij Weeji er
indisch katoen.
fleclits een verward begrip van. La —
Percent, e, adj. doordringend, feherp,
des sens , de bevatting der zirenen.
fireng , fel; fehrander ; feherpzieede. Percer, v.. a. et n. doorjleken, doorboren,
Des yeux - ts , doordringende oogen.
d eorbreken , doorgr aven,doorflooten,doorUne voax
te, eene fi:herpe fiern. Un
flaan, eene gat maker; ; indringen, doorfruit! eene felle koude. 11 a l'esptit -,
dringen ; opfleken enz. 11 s'est fait — lee
ieff heeft een fthrander vernuft , yeroreilies pour porter des boucles, hij heeft
and enz. zie Percer.
zich de ooren laten doorfleken, om riftPerce,
t. de lath. pijpenboer. — it main,
gen to dragon. — une planche avec une
handboor ; en — adv. Mettre un tonneau
cone plank met eene kuipers boor
en een vat opeijieken. I1 ne taut pas
doorboren. —an mur, eenen muiur doorbrekisser long temps ce yin en —, men meet
ken , een gat in maker:. une porte dans
inn mur, eene deur, opening in eenen
disc; wijn niet Lang ontftoken laten liggen.
Incur broken. 11 est Si imaigre que lee os
Perce, tn. on Percee , f. opening in een
lui percent la peau , hij is zoo mager ,dat
de beenen uitfleken. Les dents commen.
bosch , di enende tot eenen weg of gezige.
punt. Une belle — de vise , een fehoon
cent a percer a cot enfant, de tanden van
zest- of doorzigt door een wend of bosch.
dat kind beginnen door to breken, doort.
te
komen. — d'un coup d'epee, met ee.
indringen
,
ver
komen;
Fatre tine —,
nen degen doorfteken. Le tort a perce dans le
tie fond. gat , waardoor de gefinotten
bons, het p ert is in het besch doorgebroken.
ftof in den bak loopt, o.
La pluie a perce mon habit, de regen is
Perce-bois, rn houtworm,
door mijnen rok gedrongen. Le soleil
Perce-bosse, f. (chasse bossy) at'ederik, tn.
perce lee mirages, de zon dringt door do
Perce-bourdort, tn. boor veer de goatee is
wolktn. Les conies percent dept cc cheden bas van de zakpijp, yr.
vreau, bij deze fangs geit breken de ho.
infekt, dat fomwijlen
Perce-chaussee,
rent reeds door. Cette apostume percera
• wel eenen dijk doorboort.
bientôt, die gezwel zal weldra doorbrePerce-feuille, f. t. de hot. zie Buplevreken. Le vent perce jusqu'a la chemise, de
grouse, onvermoeide jager.
Iterce-foret,
wind dringt tot op het hind door. 11
Perce-/ettre, f. briefpriem.
a ere tout perce, hij is door en door not
deorboring,
doorfleking
Pereement,
geword en Un navire perce de coups de
opening daardoor veroorzaakt , yr. Le
d'un puits, de doorboring van eenen
canon, een doorfchoten ft/zip. Ces bottee
ue percent pas, doze laarze" laten geen waput ; hellende weg in de mijnen, waterter door. — un bois, een bosch doorhakleiding , yr.
ken , er wegen in maker. Perce d'outre
Perce-meute, f. boor veer Ilijp-molenfieeen outre, vtor en acieter uitgeJioken,door
nen, yr.
en door gefloken. — les halliers, door
Perce-mousse, f. t. de bot. foort van yrouheggen en firttiken breken. un tonneau
wenhaar,, groeijende op nude muren, o.
de mere, le mettre en perce, cone ton ,een
Perce-mur, m. affthraspfel van gene osfenvat bier opfieken. Lette mason perce dans
held , one lijm to maken, o.
Perce-niuraille , f. (parietaire), muurkruid,o.
deux rues (a issue dans deux rues ditterentes),
Perce-neige, f. t. de bot. witte Jointerdit huis heeft eenen uitgang in twee
firaten. — a jour, nithouwen. Ouvrage
bloem ; f. nakend mannetje.
perce jour, deorwrocht work. Chaise
Perceoir, zie Percoir.
percee , kakfloel. Ce papier ne perce pas ,
Perce Oreille, f. oorworm.
dit papier flaat niet door. i.,etEe maison
t., de bot. kieine of EngelPercepier,
est Bien percee, dit huis heeft fchoone,
, fche fteenbreke , yr.
Perce-pierre, f. t. de bot. zie Passe-pierre;
vctlfiers , in dit hetis zijn de venflers
wel aangebragt ;.tg. La verite a perce lee
t. cl'hist. nat. zeeaap (singe de mer); zetentbres du mensonge, de waarheid is door
kere visch in de liliddellandfche zee ,die
de duisternis der leuges doorgedrongen.
een hoofd heeft gelijk een' nap.
l'avenir, dans l'avenir, in de toekomst
Perce ronde, f.pasjer eens zevenmakers
inkomsten.
dringen. Il est bas perce, hij bezit niet
,
van
Percepteur, m. ontvanger
yea sneer. it est un panics perce, hij is
Perceptibilite, f. bernerkbaarheid, yr. La
d'un objet du microscope, de bemerkeon doorbrenger, hij kan goon geld beware". — la foul°, door "let yolk dritr.
eaarheid van eon voorwerp door een rni•
croscoop ; hefbaarheid. La — d'un umgen. La verite percera enfita., de waarheid
zal eindelijk doordringen, aan den dag
pot, de hefbaarheid van eene belasting.
kornett: Rien ne perce encore, er is nog
Perceptible, adj. merkbaar, zigtbaar. Cela
niets rnchtbaar. Son earactere perce dans
n'est.pas — aux yeux , dat is.voor het oog
islet merkbaar, niet zigtbanr. Cela n'est
ses ecrits, zijn karakter fchijnt door in
point — au toucher, dat ?ant zich door
zijn fchrif ten.
cane affaire, eene zaak
deerzien.
het gevoel nisi kennen; dat. ontvangen
Is nuit a jouer, a itudier,
den
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den turcht met fpelen , met finderen doorbrengen. 11 a perce jusqu'aux plus hautes
places, hij is tot de boogfie plaatfen opgeklommen. Cela me perce le coeur, dat gaat
7124 door het hart. Le jour puce, de
dag bteekt aan ; t. de jard. one cooche, gates in eon tuinbed makes; t.
drap.
une etoffe, eerie fiof walkers.
t. d'hist. nat. meeraFercet ou Pescerat ,
rend (zekere visch),
Pcrcerette , f. zwikboortie, o.
f erce-roche , m. t. d'hist. nat. zeevink, yr.
t. de mar. febeepboordcr.
Ferceur,
Fercevoir, v. a. j'chattingen garen, inzamelen, ontvangen. — les deniers, les
fruits, de gelden, de vruchten garen, inzamelen; E. de phil. Ce sont nos sens qui
nous font — les differentes sensations dont
la presence des objets nous allecte , door
de zinnen vsrkrijgen wij de verftheidere indrukken, die de tegenwoordigheid
der voorwerpen in ens verwekt.
Perehaut, m. lokvogel, on.
Ferche, f. roede ; lat, vr.; kleederflok,
Jiang, Mesurer une terre a la een
land met de roede meter:. Faire one cloture de jardin avec des —s, eene
yan eenen tuin met latten Waken. Etentire du liege sur une — het linnen, de
wasch, op de kieerflokken hangen. Planter des —, latten, flangen opjleken; t.
de cb,as. Les — s d'un cerf, de flanges;
yan een hest; t. mil. Les — s des tentee, de flangen van tenten; t. m6c. Les
— s (lee tirants) d'une machine hydraulique, de flanges; van een waterkunstmachine. — (le croc) d'un batelier, fcliippersboom, m. Pêcher a la ou a la canve, met den hengel yisjchen; pron. Se
battre a la —, vergeeffche rnoeite doen;
fig. fam. Grande —, lange fiaak , mager
mensch; t, de pêch. baars, m. La— dc
miriviere, de mer, rivier, zeebaars.
ne, bears met zilveren fehubben.
Percher, Tirer au —, naar tenet; op ccnen fame enz. zittenden vogel fchieten.
Percher, v. n. Se —, v. r. op coven flank
enz. gaan zitten, opzitten. Les poules
perchent touter les units, de kippers zit;en alle nachten op. Les cailles, les
alouettes re perchent pas, de kwartels,
de leeinverikken gaan niet opzitten. Les
oiseaux se perchent sur des branches, de
vogels gaan op as takken zitten. 'firer
des faisants au perches , de fazanten van den
tak , boom affchieten; fig. fam. op sent
hooge plants gear; zitten, klimmen; t.
de bl. D'argent au figuier de sinople , un oiseau
tie sable perche au halm de l'arbre, in zilveren veld een groene'vijgenboom, eon beven op eenen boom zittende zwarte vogel.
Percher, m. zie Seehoir.
Perchis , m. t. de jard. Mining van flaken, yr.
Perchoir, m. t. d'econ. hoenderrekje, 140;
in cone vogel keel , o. Les roules sont
A au —, de hoenders zitten reeds op het
rek. ii y a deux — s dans cette cage pour
l'oiseau, er zijn twee fickle: poor den
vogel in de kooi.
t Perclose, adv. a la —, eindelijk.
Perclus, e, hdj. lam, beroerd , geraakt. 11
est — de tons ses usembres, zijn geheel
ligthaatn is lam ; hij is aan al zijne
leder; geraakt. Ells est — e de Is moitie du corps, zij is aan de helft van het
ligchaa.m lam, berotrd.
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Percoir, In. kelderboor, fret, vr.; t. d'eeon. — a fromage, kaasboor. — a cou.
round, kroonbooe; t. lie serr. doorjlag
(mandrin); t. d'art. driekante fpitfe viji,vr.
t. d'art. gaatPercoire , f. zie Percoir
fchijf. , vr.
Perc, u, part. van Percevoir.
Percussion, f. t. did. fag, foot, bons, nz.
Le cereeau est quelque fois offense par tine
violente —, de hesfenen worden dikwijis
gekwetst door g enes; hevigen fleet.
Perdable, adj. verliesbaar. Ce pars n'est
pas — doze weddingjebap ken niet ver.
lorett %/order:.
Perdant, m. verliezer. Je suis du nombre
des — s, ik ben onder het getal der
yerliezers. te, f. t. de mar. afgaand
tij, o.
Perdiable, e , adj. van den duivel bezeten.
Perdicies, f. pl. foort van zamengeflelde
planter.
Perdition, f. bederf; verderf, o. Une maison de —, eon Jlecfit huis, een huis van
bederf. Judas est appele le fils de —,
dos words de zoos; des verderls, der ver*
doemenis genoved; t. theol. Etre dans le
chernin , dans la vole de —, op den eveg
ties verderfs zijn; fans. Tout son biers
s'en va en —, zijn gansch vermogengaat
door verkwisting to grond.
Percire, V. a. verliezen. — son bien , zijn
vermogen verliezen. Le roi perdit la conronne avec la vie, de honing verloor de
kroon en zijn leven. 11 a perdu trois de
ses enfants, hij heejt Brie van zijne kinderen verloren. 11 perd Nu jeu tout ce
qu'il joue, hij vorliest in het fpel ales,
wanrom hij fpeelt. 11 avoit cieja perdu
toute connoissance, hij had seeds zijn geheel bewustzijs; verloren hij was reeds
geheel buiten ,tennis. 11 a perdu tin brag
dans la bataille , hij beef: in den flag eenen arm verloren. Vous avez perdu vo...
tre reputation par vos debauches, gij heist
;men goeden naam doer uwe losbandig,
laden verloren. Vous avez perdu au
change, gij heist bij de railing verlorene
11 est perdu d'honneur, Iseeft zijne
ter verloren. 11 est perdu de dettes,
fieekt tot over de Core y in fchulden.
Cette etoffe perd sa couleur, deze fief
verliest hare kieur. yen ai perdu l'esperance, ik heb de hoop daartoe verloren, opgegeven. Cela me fait — la bonne opinion que j'avois de die doer mil
de goede meening verliezen, otitnemen,
die ik van hem sad. — . I'esprit, le sees,
zijn verfiand verliezen, krankzinnig
worden. Le vaisseau s'eloigna, et nous le
perclimes de vue en en moment, het (chip
verwijderde zich, en wij verloren bet
in een esgenblik air het gezigt. C'est
da bien perdu, dat is verloren good. Der
hcures perdues, verlorene oogenblikken,
vrije, ledige siren. Venez see voir a vos
heures — es, kart snij bezoeken in owe
vrife stress, waeneer gij niets to doffs
hebt ; fig. fam. --pied, terre, growl verliezen. 11 est si amoureux qn'il en perd
les' pieds, hij is zoo verliefd, dat hij
niets weer boort of ziet. Tirer a, coup
perdu, in het wild, in de Focht fchieten,
zonder ergens op to mikken. Se jeter
corps perdu dans la over, zich
zonder vrees van ges'aar, hair oi,er kg,
in ate flortsn. IA fast savoir — pour Lagner,
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finer, en tit lois:nen, meet men /menet,
verliezen; %le winner wit moet ten. verlies wagen.
ses paroles, te vergeefs
praten. ses peines, te vergeefs werken. — q. 4. dans "'esprit d'un autre, ie.
eland bij eenen anderen zwart rake:.
la tete, het verftand verliezen, verb°•
gen worden. Qui quitte la partie, la perd,
wte met fpclen ophoudt, geeft ge.
wonnen feel. 11 joue a tout —, hij waagt
tales; prov. Pour un de perdu deux (de)
retrouvas, dit verlies is gemakkelijk te
daar vintit men gemakkelijk
twee voor eenen weder. Vous y perdez
pas,
ce
sont tous pas perdus, dat is
vos
verloren moeite; het zal a niet gelukken. it laver la tete d'un the ou d'un moTe on y perd la lessive , bij dezen man is
able moeite te vergeefs; het is den moriaan gewasfchen. A tout perdu ii n'y
qu'un coup perilleux, er most altos
oast gewaagd worden, daar 'nage van
men
teat -wit. A tout perdre it n'y a
hy
point die reste , men meet uiet alles in
Bens wagers. Marchand qui perd, ne peut
Tire, bij zijn Derbies is het moeifelijk
een vrolijk gelaat to maken ; bederven,
in gronde helpen , in het verdetlflorten,
to grotsde doen gaan. C'est un garcon qui
woos perdra , het is een jongen, die ti zal
bederven. L'oisivete perd la jeunesse, de
lediggang flare de jcugd in het verde?!
11 a perdu tous ceux qui se soot opposes
I ses desseins, hij heeft alien to gronde
olden gaan, te grond geholpen, die zich
tegen zijne voortremens hebben gefleld,
ekant. La manvatse compagnie l'a perdue,
OSt fleehte gezeifchap heeft hoar bedorTen. Se — v. r. zich verliezen, verloren
swan; zich in het verderf florten ; zich
yerlolen, zich bederven; verdwijnen,
Tergaan; verdwalen enz. Le chemin se
perd en cet endroit, op deze pleats vet-.
Vest zich weg. Nous nous perdtmes
dans la foret, wij verboten on:, kwanien
van den weg af, verdwaalden sot het
Cette iiviere se perd clans les sat ies, deze rivier verliest zich in het
nand. it se peril dans les Taisonnements,
kij verdwaalt) raakt in zijne redenen
van den weg af. Vous vous perdez d'hon.
neur et de reputation, gif doe: owe eer en
wwen naa,n verloren gaan. Le vaisseau
s'est perdu sur la eche, het !clap is op de
knit verengelukt, vergaan. La bouteille
n'etoit pas boucliee, Pesprit s'est perdu,
de fiesch was'niet toe, de geest is ver.
vlegen; t. de peinr. Des couleurs qui se
perdent rune dans l'autre, kleuren, die
zicli in elkander verliezen, die in elkatider finelten; t, de bil. Se zich
iverloopen. Vous vous etes perdu, gij hebt
yr verloopen. Se — dans les noes, -in de
'.wolken verdwijnen. Puits perdu, zakput;
I fonds — s, op lijit en ten ; t. tail. Soldats s, fobdaten, die Let eetfle vunr
moeten doorflaan, voortroepen ; fig. fam.
je m'y perils, hier flaat niijn verfland
il, geraak ik van den weg af, verwarre ik ntij; dot is tnij enbegrijpelijk;
n. eenig vetiies ondervinden. Jouer
qui perd qui gagne, zoo Delen , dat degene
wins, die volgens de regels van het
el verliest. 11 perd dans son commerce,
hij verblest bij zijnen kande/.
Perdreaze-, m. /ono pairijs; Jong veldhoen,
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I ; t. d'ant. Vane, met eene bent af»
gefehoten, granaten; prov. A la SaintRemi tons -it sont gris, bij nacht zifts
le koeijen zwart.
fieenen am de grenspalen.
Perdriau,
groote blaauwe praim, yr.
Perdrig,an,
patrijzenvanger.
Perdriseur,
Perdrix, f. patrifs veldhoen, o. — de
montague (francolix), berghoen. Chasse
de la — avec des halliers, avec le; collets,
patrifzenfagt met netten, met flrikken.
Tuer des — a la remise, patrijzen fchieten, waar zij zich hebben nedergezet.
op de rustplaats.
Perdu, zie Perdre.
Perdurable, adj.dat altijd dares ntoet,eeu•
wigdurenet.
Perdurablement, adv. altoos-, teuwigdurend.
Pere, vader. J'ai en un — excellent, ik
heb cotton voortreffelijkenvadergehad. Jo
suis — de sept enfant, ik ben vader van
zeven kinderen. Les enfaus ne peuvent
avoir trop de respect pour leurs — et mere, de kinderen kunnen gees' eerbiedge.
noeg veer hunnen vader en moeder,, voor
hunne ouders hebben, C'est un heureux
en ses enfants, het- is een in zijne kinderen gefukkige vader, hij ziet y eelleInk in zijne kinderen. — de famille,
huisvader. Vivre en — de famille , als
een huisvader, in den fchoot zijner fa-levs.
Beau —, fehoonvader ; t.
niilie
de famine, nachtkapel ,
Whist. nat.
voortkomende nit de borsteirups van des
pruimenboom; t. de jur. nature', na•
tuurliike vader, die eon k.ind buiten het
huwelijk beef: gehad, in tegenoverftelweshige vader.
ling van. —
putatif,
propre, lijfelijke vader.
nourricier,
'voedfierya.,
tneende vader.
der. — adoptif on par adoption, aange.
nomen vader. Nerva etoit — de Trajan
par adoption, Nerva had Trajanus ale
kind aangenotnen; t. de thdol. Dieu le
rem, God de Vader. Adam est uotre protrier--, didans is onze eerlie radar. Abraham fut le — des croyants, Abraham was
de vader der geloovigen. Les — s de l'eglise, de kerkvaders , de oudvaders. Ciedron
fut appele le — de la partie par tout le senat
Cicero weird de vader des vaderlandr,
door den geheien fenaat genoemd ; filchter, varier. Herodote, le — de Phistoire,
ilerodotus de varier der gefchietienis.
Homere est le — des pates, Homerus
de vader der dichters ; fam. vader, oude
(rprekende tot iemand beneden zich zek.
yen, tot eenen armen vader). Bon jour
golden dog vader, suds; t, de rel.
cath. Notre Saint — le pape, onze heilige
vadersde pans. Le pape est appelle le —
des fiddles, de pans wordt genoemd de
vader der geloovigen. — spirituel, geestelijke vader, biegtvader, pater. Mon
reverend , mijn eerwaardige pater. —
temporel, aalmoezenier. gardien, kloostervoogd; t. do poet. Le — du jour, de
zon. — des vers, 4pollo; t, d'hist. nat.
— noir, zwarie mosfel , yr. — s conscripts, pl. lvaren bij de nude Romeinen
berchrevene waders, raadsheeren; fam. —
aux ecus , 1 ijke knaap ; prov. Nest pas Els
de putain qui a petit pare, men kan tech een
eerlijk man zijn, offchoon men arm zij.
Peregration , f. t. d'astr. Blois de —, zit;
rekiodque.
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t Péregriu, m. vreemdeling; Wilde yolk ,m. Perfeuilld, e, adj. zie Perfol;e.
t. eccl. pelgrims vader, Perfide, adj. trouweloas,ongetrouw;c.trotieve..
Peregrinaire,
looze. Un ou un homme -, ern trouwdie de pelgrimrnen bedient , huisvest.
Peregrination, f., reis naar ver afgelegene
looze, eels trouweloos man. Punir les -s,
landen.
de trouweloozen fit-aft-en • valsch. II lull
a fait un tour bien-, hij beef: hens eenen
Peregriner,
naar verafgelegene holden reizen.
valfchen trek gefpeeld. Apres tarn de
- s serrnents , na zoo vele valfche cedes:.
Peregrinite, f. t. de jur. vreetndelingfchap ,
yr.; float, m. voorkomen van eenen Perfidernent, adv. op eene trouwelooze , ou 4
vreemdeling, 9.
trouwe, vall'ehe wijze, trouwelooslijk.
Per6grinomanie, f. zucht om to reizen, yr.
Ii le livra - entre les mains de sea cone.
min hij leverde hem trouwelooslijk
reiswoede.
Ferenc, f. ou orseille cl'auvergne ou de terde handen zijner vijanden. Vest en user
do t beet
re, zeker mos , .fieennsos, o.
heet trouwelooslijk handelen, tee
work
'rdag
Peremption, , f. t. de jur. het verliezen of
opheffen van eenig geding , nit hoofde Perfidie, f. trouweloosheid , ontrouw. Fain.
une - eene trouweloosheid begaan.
van eene ontfieltenis of niet voortzetting daarvan gedurende drie faren . , ver- Perfolie, e ou perfeuille, e, t. de but. Feuille
-e, doorblad, bled dot doorgegreeid is, o.
zuim van het re fi t, o. 11 y a ce, de klagte is vervoillen.
Perforant, e, adj. t. d'anat. doorborend,
Piremptoire, adj. t. de jut% afdoend, keflisdoordringend.
een Perforatif ou perfectoire, pence crane, an. t.
fend, beflechtelifk. Une repssnse
de chit.. zie Trepan.
afdoend autwoord.
Peremptoirement , adv. ep eene beflisfende P erforation, f. doorboring, doordringing.
La — d'un corps , des muscles, de doorbowifze, zonder weerfpraak.
Peremptoriser, v. n. t. de prat. stitflelgeven.
ring, de doordringing der fpieren.
Perenne, adj. t. de bot. plante
eene lang- Perforer,, v. a. doorboren • t. de bot. Des
levende plant. Feuilles
feuilles perforees, doorboorde bladeren ;
s, bladeren,
die in den herfst niet afvallen, maart. &anat. Muscles perfores, deordrongena
fpieren.
die y erfcheidene jaren groen blifven.
Pergee on pergie , f. boete voor beesten, di*
Perennial, zie Perpetuel.
Perenniser, v. a. altijddurend maken.
eenig nadeel gedaa;s hebben.
Perenoptère ou percnoptere
t. &hist. nat. Pergolese
t. de vign. pare/dr:di, yr.
P, ripnte:f. t. de bot. foort van maagdelieven.
groote foort van Alpe ', gier, tn.
Perequateur, m. die belastinoen gelijk ver- Peri ,
t. de lit. duivel, tn.; vuut bif
Perzen, e.
deelde older Conftantifn den greaten.
*Perfectibilite, f. vatbaarheid voor, vol. Reri, e, adj. et part. zie
Périadynie, zie Periodinie.
maaktheid , volmaaktbaarheid.
* Perfectible,adj.vatbaar vo or volmaa k theid. Perianthe, m. t. de bot. gemeent blames»
Perfection, n volmaaktheid , volkomenheid,
kelk, m.
Yr. Aspirer, tendre a la naar de vol- Periapte, m. t. d'ant.zeker toovermidele 1, pito°.
maaktheid fire yen. Porter un ouvrage au
verplaat, talisman, die am den hals gedra..
plus haut degre de -, een work tot den
gen word, als behoedmiddel tegen ziektest.
hooggen graad van volmaaktheid bren- Periblepsie, f. t. de med. woeste bilk in res•
gen. Un bon Chretien doit toujours trazernijen, tn.
vailler a sa een goed Christen meet al- Pkribole , f. t. de used. uitkonsen der ziek.
tifel aan zijne verdere volmaaktheid
tefiof naar het buitenfle deal des lig.
werken. Les perfections divines, de godthaanss,o.; m. t. d'hist. anc. met vruchtbeodelifke volmaaktheden; veltooifing, yr.
men bola's:* plaats am
tempel of
Il faut plus d'un an pour porter ce batiment eene kerk, waarvau deeenen
vruchten den
I sa—, er wordt meer dan een faar vet.priester behoorden; t. d'hist. fuive ,
gang,
eischt, om dit gebouw tat voltooifing to
om het heilige der heiligen in den tempel.
brengen; t. de med. Maladie arrivee a sa Pericarde, m. t. d'anat. het viler waarin
ziekte die Karen hooglien grand beefs
het hart gefloten
horse vlies, a.
bereikt, op hoar hoogfie , erg.11e , is ge. Pericardia , adj. t. d'anat. tat het hartt
kemen; en - adv. 11 travaille en —, hij
viler behoorend. Veine - e, harte viler
werkt volmaakt, in volmaaktheid. Il ioue
bloedader. La serosite
e, hartwater.
du violon en -, hij fpeelt meesterlijk, Pericardia/re, adj. m. pl. word: gezegd van
volkomen wel, op de viool.
zekere wortnen in lies harte vile:.
Pericardite
Perfectionnement, m. volmaking, yr.
ou pericarditis, tn. ontifekitsg
Perfectionner, v. a. volmaken, volkomen
in het hart. lilies, yr.
maken. Se —, v. r. zich volmaken, in Pericarpe, m. C. de med lie epicarpe, t. de
volmaaktheid toenemen, volmaakter
bot. zaadylies, zaadhuisfe o.
den. La lecture de bons livres perfection- Perichet, tn.
de bot. kelk van het yrouate Pesprit, het leven van geode hoeken
welijke mos, m.
volmaakt het verfiand. La langue se per. Perichondre ou Pericondre, is. t. Vans% hoer.
fectionne tous les jours, de teal wordt dapelhuid, yr.
gelifks volmaakter.. Les arts se sous bien Périchores, m. pl. et adj. t. d'hist. anc. Lea
perfectionnes, de kunsten zijn tot eenen
-, les jeux waren fpelen, die geentm
hoogen graad van volmaaktheid gekomen.
betaalden tijd hadden, en waarin do
Perfectissimat, t. d'hist. anc. de vierde
prijs was geld of geldswaarde.
waarde in den float older den keizer Periclassl ,
t. de chir. beetebreuk met eerx
Conftantifn.
uitrtaand been, yr.
Perfectissime, m. filet , hoedanigheid vole Periciiter, v. n. in gevaar zija of gevaar
eenen gouverneur fen®r .provincis ; adj,
loopets • Sa vie periclite, zifn leven is in
zee,. volkomen.
govaar. Cette affaire periclite, deze zaak
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tot de evervaart van Pera, van Gata•
to en andere naburige plaatfen, o.
Permeabilite, f. t. de phil. deordringbaare
held La — du verre aux rayons de la luinhere , de doordringbaarheid van het
glas voor de lichtfiralen.
Permeable, adj. t. de phil. doordringbetar.
Le verre , l'eau sont —s a la lumière , het gills,
water is doordringbaar voor het licht;
het licht dringt door het glas en water.
t Perintablement, adv. op altoos.
Permesse, in. t. de myth. Pertnesfus, rivier
in Bootie, op den berg Helicon, t. poet.
verblijfplaats der zanggodinnen, yr.
pernsesPen ,
Permessides , f. pl. t.
zanggodinnen aan de rider Permesfus.
Permettre, v. a. vergunnen, toefiaan, bewilligen, toelaten, gedoogen, veroorloy en, toegeven. Permettez.moi de vous
re, vergun mif dat in u zeg. La loi
vous le permet, de wet veroorlooft Let u.
Vies occupations ne me le permettent pas,
»dine bezigheden laten het mij niet toe,
gedoogen het niet. Il faut bien ce qu'on
pe peut =Ocher, men meet wel bewil'igen, toefletan, wat ::een niet kan heistten. Il me l'a permis, hij heeft het mij
vergund, veroorloofd. Je ne le permetzal het mooit toefiaan,
' trai jamais
gedoogen ; fam. a vous permis, het flaat
vrif, zoo als het u beliefs. Si vans vonlez vous en facher,, 4 vous perms, wanneer
gij er moeijelijk over wilt worden, flaat
bet u vrij. Se —heaucoup de choses, zich
,'eel zaken aanmatigen, veroorloven.
Fermis, e, adj. et part. zie Permettre.
, m paspoort voor goederen,
of tolbriefje, o. fchriftelijke vergunning ? yr.
Permission, f. verlef, o. verganning , gee
dooging, tyelating, y r. II en a demands
heeft daartoe verlof gevraagd.
Avec votre —, met uw verlef. Cela est arrive par la de Dieu, dat is door Gods
toelatinggebeurd.
Permistion , vermenging, om twee dingen
to verzachten, vee,
Permutant, m. geestelijke, die zifne bedie.
ning met eene andere verwisfelt.
Permutation, f. ambtsverivislellng, roiling,
veravisfeling eener kerkelijke bediening
asset eene andere ; t. &arid]. verplaatfing,
yr. Les trois chiffres z , 3, 4, soot sus.
ceptibles do 24 s , de drie cis fors a , 3,
.,zijn aan s3 verplaatfingen enderhevig, zij laten zich 24 keeren verplaatfen.
Permuter, v. a. zijn atnbt tegen een antler
verwisfelen.
Permuteur, m. zie Troqueur.
Pernes, m. t. d'hist. nat. foort van fchelpvisch, m.
Pernet, zie Baronet.
Pernette, f. driehoekige kantzuil , prima.
-Pernicial, adj. zie Pernicieux.
Pernicieusement , adv. fchadelijk, op cent
verderfelijke wijze.
Pernicieux, se, adj. srchatielifk, verderfelifk. Cola est — a la sante , dat is fchadelijk voor de gezondheid. Un remade—,
gevaarlijk, fcharielijk geneesmiddel, Una
maxima .- cc, een verderfelijke grondregel. Sa Societe est — se pour vous, zijn
gezelfchap is verderfelijk voor U. Langue — se, kwaadfprekende tong, kwaadfpreker.
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Pernickas, f. t. de phys. t. lat. zeer groats,
facile beweging.
Pernio f. zie Euglure.
Pernocter , v. n. den naoht its lesbandigheid
deorbrengen.
Per obit= , adv. t. lat. door overlijden ,afflerven. Un benifice vacant —, een door
overlijden openliaand kerkelijk ambt.
Perone, m. t, d'anat. het dunfie der twee'
kaitbeenen.
Peroneo sous phalangettien, m. t. d'anat. lani
ge buigfpier van den grooten teen, yr.
Peroneo-sous-tarsien, m. t. d'anat. middelflet
kaitbeenfpier, yr.
Peronien, ne, adj. van het kuitbeen, 'tsar.
toe behoorende.
Peronier, m. fpier van het kuitbeen, yr.
Peronetle f. t. de mepr. babbelaarfier, di*
'
veel babbett,
praat.
Perons, in. pi t. de fans. tie ouden, va.
ders en moeder. r, mannerje en wiefje der
vogels.
Peroole , f. t. de bot. zie Bluet , Aubefoin.
Pbroraison , f. t, de rhet. floc eener redevoe.
ring , van een vertoog, o. fluitrede, yr.
* Peorer, v. a. sane redevoerfnee houden.
Perot, in. telg of fcheat van de tweeds af.
hakking ; boom die reeds tweemaal
flaan gebleven, daar de andere gekapt
zijn. Si la coupe des chenes se fait tour
les lo ails, le — ea a an ails, wanneer de
hakking, kappinee der eikeboomen ails
tien jaren gejihiedt, zoo heeft de trig
(Perot) eenen otaerdom van 20 jaren.
Peron,
fans. zeer overvloedige , rifke
plaats , bran van rifkdom, go:edit:fps, yr.;
fig. zeer winst gevende zaak grout voor•
deal aanbrengcnde. Cet emploi
' est un
dat ambt is fmerig , voordeelig.
Perouasca,
wezeltje met eenen gordel,
dat men in Palen vindt, o.
Perpendicle,
paslood aan eenen flits.
ger , 0.
Perpendiculaire , adj. regtflandig, laoditYnig,
load of lijnregt; s. f. Une ligne
gents
regtflandige
•
Perpendicula)rement , adv. loodregt , lljnregt,
regtflantliglijk. Tomber leodregt vallen. Une ligne tire — a une autre , cone
toodregt op eene andere getrokkene lifn.
Le soleil y darde — sea rayons our la terre,
de zon izerpt daar hare firalen lijnregt
op de aorde.
Perpendicularitd, f. regtflandigheid.
Perpendicule, in. paslood , fchietlood, a.
loodlijn, y r. Le — d'.une horloge , het
paslood van een uarwerk.
Perpetrer, v. a. t. de jur. begaan, bedrife
van.
un crime, cone rnisdaad begaan.
Perpétres-, f. pl. t. de cont. gemeenrehappe.
lijk land, o. gemeenfchappelijke
de, yr.
t. de cont. [cart van zeerfli.Perpequane
ne Portugeerche
Perpetuation, f. t. did. vereeawiging, is
wezen howling , voortzetting.
Perpetuel, le, adj. onophoudelijk, altifd.
durend, gedurig. C'est un bruit — dans
cette maison, in die huh is een gedurig
onophoudelijk geraas. Mouvenaent —, onophaudelijke beweging. Eriger un moon..
anent een altilddureaui gedenkteeken,
praalgeaf oprigten. Etre condamne a nue
prison — le, tot acne eettwige geyangenis
veroordeeld zijn. Des plaintes — les, gedot ire klagten. Ce ehangement — de do.
ales.
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mestique ne nie plait pas, dit gedurige
verwisfelen, veranderen, van dienstboden
behaagt mij niet. Dignite — le, lvaardigheid zoo lan,p, men leeft.
Perpetuellement, adv. geduriglijk, onophoudelijk. On y entend — du bruit, men
hoort daar geduriglijk geraas. Its sont
— en querelle, zij zijn onophoudelijk in
twist,
Perpetuer, V. a. vereeuwigen, altijd durend holden, voortzetten. 11 a perpetue
son nom , hit* heeft zifnen naam vereeuwigd. Se —, v. r. zich voortplanten, in
ftand holden. Se — dans tine charge, zich
in het gedurig bezit van een ambt ftaande houden ; t. de jard. Les esp6ces se perpetnent par la semence , de foorten planten zich voort door het zaad.
Perpetnite, befiendige voortduring ,duttr..
zaamheid , altijddurendheid; a —, adv.
voor eeuwig , veer altoos. Etre condamne aux galeres a —, voor altoos , etawig tot de galeijen veroordeeld zijn.
Perplexe, adj. verlegen, bedeesd, radeloos.
Cette nouvelle, lee rendit —s, deze tijding
maakte hen verlegen. Une situation —,
eon radelooze toefland.
Perplexite , f. verlegenheid, bedeesdheid,
radcloosheid, groote ongerustheid. Elle
est dans one grande — , zij is in eon* groote verlegenheid.
Perprendre, v. a. t. de cont. op zijn eigen
gezag, zonder verlof van den leenheer,
gemeene landen gebraiken, zich dezelye toaigenen.
Perprison, Perprince, f. het bezit nemen
van gemeen land, op eigen gezag.
Perquirateur,, perquisiteur,, m. bekrachtigingsgetuigenis tier Rorneinfche kanfee
larij , yr.
Perguisition, f., onderzoek , navortching,
nafpeuring. On a fait — de sa demeure,
men heeft cone navorfching naar zijn
woning gedaan.
Perreau, Perrau, me t. de cir. groote kope..
ren ketel, waarin het water tot het
week waken van was warm gemoakt
words, yr.
Perreieur on Perrier, m. t. d'ard. workman in
de leigroe y e, fieengraver, - breker.
Perrelle, zie Perelle.
Perriche, f. t. d'hist. net. langfiaartige pa.
pegaat , nt.
Perrier, zie Perrieur.
Perriére , pierriere,"zio Carriére; t. de fond.
ijzer em den fIneltoven to *penes.
Perrique, m. kleine papegaai , tn.
Perron , m. t. de mac. hooge fioep , hordes,
voorhuis. cintri, , waarvan de
trappen rend of ovaal zsjn. — a double
rampe, waar men van twee kanten op
het bordes komt; t. hydr. Cascade par
chutes de s, waterval met trappen.
Perroquet, m. papegaai ; veldfioel ; t. de
mar. Mit de —, braamfieng. Voile de
braamzeil, 0. Vergue de —, braam.
Va. — s royaux ou volants, haven brainszeilen. Mettre les — s en bannihre, de
itraamzeilen in den wind letter; flingsren ; t. d'hist. nat. Le — de mer, zekersvert, de groene lipzeevisch , tn. Le
d'eau, zeker waterinfekt,
visch , m.
brood
in wijn gedoopt.
Soupe
a
—,
o.
Perrot, m. t. de manuf. fireng, inflagsdraad.
Perroyer,, v. U. fleesen al: do flaw. , leigra.* trekken.
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Perruche, f. t. d'hist. nat. wilffs van den
papegaai o. kleine papegaai . ; t. de
mar. boven kruiszeil, o. Nlat et vergue
de —, boven kruisfleng en ra , vervolgets het geheele tuigo dat daartoe be..
hoort.
Perrnque, f. pruik, paruik. — a bourse,
pruik wet eenen haarzak , yr.
Perruquê, adj. cone pruik hebbends.
Perruqui^r, rn. — iere, f. paruikmaker, maakfier, die dezeive verkoopt, vrouw
van eenen pruikmaker.
Peru, e, adj.groenachtig blaauw, mager,
uitgedroogd. Des yeux groenacheig
blaauwe oogen.
Per saltum, (lees per saltome) expr. lat. bif
overfprong , wanneer men tot eene hoogere
geestelijke ivaardigheid bevorderd wordt,
zonder eene mindere bekleed te hebben.
Persan, Tu. t. d'arch. beeldzuil in de Perliaanfche kleeding, die eenen last draagt,
y r. balkendrager.
Perscrutation , f. zie Recherche.
Perse, f. t. de com. fits, o.
Persdeutant, e, adj. lastig , bezwaarlijk.
Un homme — , (ituportun) een lastig
mensth. Vous etes bien gij zijt zeer
lastig.
Persecuter, v, a. vervolgen. Saul persecutoit les Chratiens, Saul vervolgde de
Christenen; lastig vallen, kwellen, gee..
ne rust laten. Cet homme me persecute
continuellement, deze man kwelt mij
valt mij gedurig lastig. ai ses creanciers
ne le persecutent pas , 11 ne leur payers
jamais, - indien zijno fchuldeif:thers hem
s in rust laten, niet lastig vallen, zal
hii hun nooit betalen.
Persecuteur, m. — trice, f. vervolger, ver-volgfier. Moron fut en des plus .grands
—s des Chretieni, Nero was een der groinfie vervolgers der Christenen. Elle etoit
la — rice de cette famine, zij was de ver...
volgifer van doze fatnilie; lastig month,
kweller. I1 ne me quitte point, c'est mou
, hij verlaat mil niet, het is milts
plaaggeest.
Persecution, f. vervolging ; kwelling , moei.
te, yr.; overlent, m. On compte de
Neron it Diocletien dix s qu'on a faites
aux Chretiens, men teat Hon vervolgingete
der Christenen van Nero tot Diocletiaan.
C'est title petp6tuelle, que vows me fai.
tes, het is eene gedurige kwelling, een
gedurige overlast, Bien gij mij duet; gij
kwelt mij onophoudelijk.
t. d'astr. Perfeus (een noordelijk
Persee,
gefiernte); t. de myth. een fabelachtige
held , die gedrochten te ender brengt.
Perseque, Persegue, f. geflache van baars.
Persdite , f. ontfiaan door zich zelven.
Porseveramment, adv. met fiandvastigheid,
volharding. S'occuper — de la recherche
de la véritê , zich met volharding met
het onderzoek der .waarheid bozig heuden.
erseverance, f. volharding, flandvastigheid. I1 l'a obtenu par sa longue — , hij
heel' hot verkregen door zijne langevol.
hording. II doit ce sucees a sa hij
heeft dit gelukkig gevolg zijner fiendvastigheid te danken.
Perseverant, e, adj. volhardend, fiandvat..
sig. Etre — dans le Bien, volhardend,
flandvastig in het goede zijn.
Perse erer, v. n. volharden, flandvastig
zijn, nithouden. — dans sa rise,.
L 11
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Un tableau oii it y a bien des — o, eene
lution, in zijn befluit volhardet,bij zijn
rehilderij , svaarin reel figuren zijn.
befluit blijven. Celul qui persevere jusqu'a sa fin, sera sauve , die volharden zal Personnaliser, v. n. perfonaliteiten, perfeen.
lifke eigenfchappen zeggen. Je pule en
tot het einde toe, zal zalig worden. Ce
West pas assez de bien commencer, it faut
general, je ne veux pas —, ik fpreek in
het
is
niet
genoeg
wel
te
het
algemeen, zonder op iemand te zinfpeaussi —,
nen, men meet ook aan- of uithonwi 1 geene perfonaliteiten zeggen.
len
den, volharden. — dans sa foi, in zijn Personalisme,
zie Personalisme.
Personnalite, f. perfoonlijkheid, rat eenen
geloof fiandvastig blijven.
perfoon in het bijzonder ranks, perPersicaire, f. t. de bot. perzikkruid, vlo p ifoonlijke hatelijkheid, heleediging y el.
kruid, o.
genliefde. Dans cette affaire, depouillons
Persicite . f. t, de miner. kleiachtige lieen,
touts — pour en juger sainement, heat one
gelijk een perzikfleen.
alle perfoonlijkheid ter zlide flellen, em
Persicot , m. t. de dist. perlico, perzikbranonpartijdig daarover te kunnen oordee.
dewijn, tn.
odieuse, de.
len. Cet homme est d'une
Persienne, f. tralievenfler van dunne latten , gelijk een wind therm, voor de
ze mensch bezit eene hatelijke eigenliefde. Il y a dans sa lettre beaucoup de s,
Yenifters , em de zon fist in een vertrek
te laten komen, zonneblind , o. zekere
in zijnen brief zijn veel perfoonlijke
beleedigingen.
y rouwen kleeding ; a la —, op zijn PerPersonnat,
m. waardigheid in cone flirt.
ziaansch.
kerk, rat hooger dan die van eenen ka•
Persiflage, tn. fpotternij, vr. bijtende
[pot, zotte. kittp.
nonnik, yr.
Petsitler, v. a. veer den gek houden, be- Personne, f. perfoon , mensch , m. C'est une
hij
houdt
hem
Il
le
persifle,
— de merite, dat een mensch van verfpotten.
diensten. Une — de condition , een per.
wet- den gek ; v. n. zotte klap jpreken.
Quand on veut raisonner avec lui , 11 ne fait
foon van aanzien. Les — s bien intendonnees , de weldenkende lieden. C'ess la plus
que , wanneer men met hem evil redeneren , does hij niets dan zotte klap
belle — de la ville, dat is de fchoonfle
perfoon in de 'lad; prov. 11 y a — et
fpreken.
daar is een groat onderfcheid order de
Persifleur, m beff otter, die iemand voor
lieden; (met een perf. voornaamwoord)
den gek houdt.
11 est bien fait de sa hij is ivelgemaakt
Persil, m. t. de jard. peterfelie, y r. — sanvan lijf en leden. Le general s'y rendit
vage ou de montagne, wilds peterfelie.
de- bout, bokpeterfelie, lievernel, vr.
de sa —, (en — 7 ) de generaal begaf er
Airsclieurs de s, dus noemt men de
zich in perfoon naar toe. 11 aime sa
lieden, die een fchip de rivier de Loire
it est content de sa hij houdt veel van
optrekken, omdat zij zulks al bukkende
rich zelven, hij is met zich zelven verw
prov.
fig.
Greier
stir
le
—,
s'errigten ;
genoegd, tevreden. Je ne reponds que
zijne geleerdheid bij niets beduidende
de ma —, ik fin alleen voor mijn perzaken uitkramen; bij geringe, zwakke
s divines,
foon in ; C. theol. Les trois
lieden zich een aanzien geven.
tie drie goddelijke perfanen. Un seul
toebereiding
met
ersillade
,
f.
t.
de
cais.
een
eenig
God
in drie
Dieu en trois
P
peterfelie. Des — s de boeuf, toebereiperfonen. En —, in perfoon. J'y &Die
ding van rundvleesch met peterfelie. ,
en -a, en propre ik was in eigen perPersille, e, adj. Fromage — 5 green befoon daarbij. 11 y vint lui méme en —,
fehimmelde kaas , yr.
hij kwam er zelf in perfoon. Offenser
Persique, t. d'arch. perzifche orde (in de
q. q. en sa en sa propre iemand
bouwkunde); t. de jard. zeer groote en
perfoonlijk beleedigen; t.de prat. Pa'rlans
roods puntige perzik, yr.
A sa —, met hem zelven, met hem per.
foonlijk fPrekende; t. de gram. La prePersistance, f. flan*, hoedanigheid van het. gene befiaat; daad van beflaan.
miere personne du present, de eeriii
Persistant, e, adj. t. de but. blifvend,wordt
perfoon van den tegenwoordigen tijd.
gezegd van zekere deelen eener bloem,
Ce verbe est a la troisieme — du singulier,
die blifven gelled of ten deele na de
den der'den perdit werkwoord 'heat
vruchtbaarmaking . Des feuilles s,
foon van het enkelvood ;
iemand
green blijvende hladeren , tot datver.
er.
oseron-il le vier
(vragenderwifze).
zoude
wet
iemand
het
loochenen
? Y
fche komen.
a.t-il
aussi Nardi? is wet iemand zoo onPersister, v. n. volharden, aanhouden, biiYerfchrokleen, flout? Ne
blijven. I1 persiste dans les sentiments, hij
m.
volhardt hi-ibis:fit bij zijn gevoelen,
wand. Il n'y a —au logis, daar is nie11 persiste dans son refus, hij yolharelt
mand te huis. ne peat mieux le savoir que lni, niemand kan'het beter webij zijne weigering,
ten, dan hij. — n'est vents, niemand is
• Personalisme, m. gebrek , o. misdaad van
een mensch in het bljzonder, vr.; eigekomen. Il ne faut offenser —, men meet
niemand beleedigen.
genliefde , yr.
Personnee, adj. f. t. de bot. Plante —, esPersonier, zie Personnier.
ne plant, welker kroon den mull van eon
Personnage, m. perfoon, mensch, man,perLes
plus
grands
s
de
Pantis
dier verbeeldt.
fonaadje.
quite , de grootfle mannen der oudheid. Personnel, e, adj. perfoonlijk , perfoneel.
C'est un fort sot —, het is een zeer eenMerite perfoonlijke verdienste. — le
qualite, perfoneele eigenfchap , hoedanig.
voudig mensch. Un ridicule —, een belagchelijk perfoon; rol, yr. Il fait le
held. Injure — le, perfoonlijke beleedi.
ging ; ' t. de gram. Pronoms
ls, perpremier —, hij fpeelt de eerfle rol. Tau
pistesie Ii — s, behangfel met figure's, 0. , foonli/ke voornaamwoorden; bijzonder,
tigers, veer zich zelven. C'est homme
est
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deze man is zeer belang- ,eigene 1
est trts
zuchtig , alleen met zich zelven bezig.
Personnel, m. het perfoonlijke, de perloone
lijkheid. I)ans les disputes littéraires,
n'entre que trop souvent du -, in lettere
kundige twisters ivorden maar al te dikwills perfoonlijkheden gemengd; goede
of kwade hoedanigheid van iernand,
perfoonlijke inborst. Je ne vows dirai rien
de son -, ik zal u niets van zijn per..
foonlijk karakter zeggen. Son - est tresbdieux , zijne perfoonlijke hoedanigheid
is zeer hatelifk.
Personnellement, adv. perfoonlijk, in eigen
'perfoon. 11 m'a offense -, hij heeft mij
in eigen perfoon beleedigd. Cela le re.
garde -, dat gaat eigenlijk hem aan ; t. de
prat. Etabli -, in perfoon tegenwoordig.
Personnier, mb medcgenoot eener huishouding, m.
Personnification 5 ft Perlbonsverbeelding,verwezenlijking; het toefchrifven van perfoonlifke hoedanigheden aan lets, dat
flechts een denkbeeldig wezen is. La
de per-estd'ungra lfbe,
foonsverbeelding , verwezenlijking is in
de fabelkunde zeer gewoon.
Personnifier, zie Personnaliser. Les etres
personnifies , de all perfonen voorgefielde
wezente
Perspectif, ive, adj. t, de peint. een ver geZigt voorfiellende.
Perspective, f. t. d'opt. vergezigtkunde, yr.
perspectief, o. Cc. peintre entend bien
deze fchilder verflaat de vergezigtkunde goed. II a fait une belle -, hi]
heeft een fie. hoon perfpectief gemaakt;ver
uitzigt,verfchiet,o. Ce cOreau fait une belle
-, dit heuveltje heeft een fchoon nitzigt ;
fig. II a la - d'une grande fortune , hij
heeft het uitzigt op een greet geluk ,
vermogen; en -, adv. in het verrchiet.
Du ham de cette colline on voit Mayence
en -, -boven van dezen` heuvel ziet men
illaintz in het verfchiet; .11 a de
grands biens, main ce West encore qrl'en
hij heeft nog een groot vermogen te
hopes;,/:if heeft wel een groot vermogen,
meter ,hij meet daarop nog wachten;
is daarvan geen wester, flechts in het
verfchiet.
Perspicacite, f. ichorpzinigheid, fchranderheld ; doordringend verliand, o. greet
doorzigt, e.
Perspicuire, f. duidelijkheid, verflaanbaarklaarheitl. La.'- du style, de dui delijkheid• eener fchriffwifze, van
Perspirable, adj. t. de med. drat- onmerkbaattativizfernt.
Perspiration, f. t. de med onAkerkbare uitvalesoing. La - s'oPere pa r les pores,
de onwerkbare uitwafeening gefchiedt door
de zweetgated.
Perspiratoirc:, adj. t. de med. dat tot de onmerkbare uitwaferning behoort.
Persuadant, e, adj. overtuigend,,overredend,
zie Persuader.
Persuader, v. a. overtuigen, overreden, bepraten. Vous- ne pouvez me - de son innocence, gij hunt mij niet overtuigen
van zijne onfchuld. Cela m'a persuade
de son bon coeur, dat heeft mij van zijn
goed hart overtuigd. Persuadez . le de mon
affection, overtuig,verzeker hem van mijne
genegenheid. Je l'ai persuade d'y aller,
ik hob hem overreed, daar henere to
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gaan. Les examples persuadent mieuX quo
les paroles, voorbeelden overreden beter,
dan woorden; leeringen wekken, voarbeel•
den trekken. une veritê a q. q. iemand
van eene waarheid overtuigen. - a q. q.
de faire un crime, iemand tot eene
daad bepraten. On lui a persuade de sl
marier, men heeft hem bepraat out to
gaan trouwen; se - v. r. zich verhoehe
den, zich diets makes, zich inbeelden.,
gelooven. Je ale puis me - l'ait fait*
ik kan mij niet verbeelden, dat hij het
gcdaan hebbe. 11 se persuade que tout le
monde l'admire,hij verbee t zich , dat eel;
feeler hem bewondert. -zevous du contraire , que cela est, bond u van het tegendeel
verzekerd; geloof zeker, dat het zoo is.
Persuasible, adj. overreedbaar, voor overreding ,overtuiging vatbaar. L'axiome
que le tout est plus grand que sa partie est
fort -, de grondfielling, dat het gehea
grooter is, dan een zijner deelen, it
over reedbaar,, overtuigend, voor overtul.
ging vatbaar. Que la pauvrete est preferable
aux richesses West guere dat de armoede
Verkieslijker is, dan de rifkdommen,
niet wel voor overreding vatbaar , overtuigeed , hiervan zal men niet ligt ie.
mand kunnen overtuigen.
Persuasif, ly e, adj. overredend, overtuigend.
een redenaar,, die de gaUn orateur
ve van overreding bezit. Un discours
een overtuigend, overredend gefprek.
Persuasion, f. overreding, overtuiging. Agir
it la - d'un autre, tot overtuiging van
een ander to work gaan. je l'ai fait dans
la que volts l'approuveriez, ik heb het
in de overtuiging gedaan, dat gij het
zoudt goedkeuren; beprating , yr. ann.ik deed dat
raden, o. Je fis cela a sa
op zips aanraden.
Porte, f. verlies, tuldeel, o. fchade; ender.
gang, vs. verderf, bederf, verval , o.
La - des biens, de l'honneur, het verlies
van goederen, van eer. La - de la vue,
het verlies van het gczigt. La - d'une
bataille, &an proces, dune gageure , het
verlies van eenen flag, van een regtsge•
ding, van eene weddingfchap. La - de
temps !, het verlies van tijd. II a fait de
grandes s au jeu, hij heeft groote fon:.
men , in het fpel verloren; Il y auroit trop
de - pour moi , hot nadeel, de fchade
Zoode voor mij to groot zijn. -Reparer
sa - , zijne fchade weer inhales, her..
v'ergoeden. Voila ce qui fait sa
dat maakt zijnen ondergang. Faire
tie grandes s, groote fchade lijdene
La - de la fortune est venue de lit , van
daar kwam het verval zijns geluks. Lui
seal eat la cause de la - de sa famille, hij
alleen is de oorzaak vats , den ondergang
zijner famine, Cette entreprise sera sa
-, doze onderneming zal zijn sverderf
zijn, zal tot zip; ongeluk ver/trekkers.
Courir a sa -, in zijn bederf loopen. La
- du Rhin , it y a quelques annees , etoit dant
le sable, pills de Katwyk, de Rifts verloor
zich, voor eenige jaren, bij itatwijk in
het zand; a. tbeol. La — de l'ame , het
verloren gnat: van de ziel. La - de la
grice de Dieu, het verlies van Gods ge.
nude. Etre en -, in het verlies zijn:.
Quand je le quittai, Il étoit en -, Coen
ik hem verliet was hij verliezend, verhuit floloon hij nog. Il est eu
Litss,
Lllz
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ri p s, hij heeft lulu gulden verloren; t, Pertuse , adj. t. de bot. Feu-tiles
s
de need. de sang, bloedflorting ; a -,
deren als gezaaid met kleine doorfehifr
adv. met verlies, fchade. je l'ai vendu
nende gaatfes.
a , ik hob het met verlies, fchade , pervenche, f. t. de bot. maagdepalm,
veekocht. Courir a - d'haleine, zee hard
ervers, e, adj. verkeerd, boosaardig , godsea fnood
loopen, dat men buiten adern is, den
deloas, fnood. Un homme
mensch. Une femme - se, eene booze
adem daardear verliest; buiten adem
loopen; d - de vue, onafzienbaar. Voivrouw. Avoir des sentiments -, verkeere
la tine alLe a-de vue, deft is eene onde gevoelens hebben ; m. pl. de boosdoes
ners do goddeloozen.
afzie;;1are Than, wadraan men gecn
ei gele kan zien. Discourir a - de vue, Pen ersement , adv. goddeloos, fnoodelijk.
in het wild babbelen, zonder ophouden. Perversion, f. verleiding, bederving. L.
En pure -, zanier eenig nut. Cette deluxe conduit a la - des moms, de weelpease est en pure -, doze uitgaaf is van
de geleidt tot de bederving, tot het be.
Reel; nut. Vous prenez bien de la peine
der."' der zeden; t. de med. bederf (der
en pure -, gif doet te veel vergeeffche
vochten), o.
moeite. Vous faites des frais en pure
Perversire, f. verkeerdheid, boosaardigheia',
gij doet onnoodige kostcn.
godeleloosheid fnoodheid ,verdervenheid.
La - du siecle, des moeurs , de verdorven..
Pertegnes, m. p1. t. de mar. tentlatten eener
galei, yr.
held, verkeerdkeid der eeuw, der zeden.
perrerdbrant, e, adj. t. de med. Douleurs Pervertir, v. a. verleiden , bederven.
- es , doorborende , zee,- hevige fmarten.
on jeune homme, een fang nsensch Ter.
Pertica, f. t. de coin. zekere landrnaat te
leiden. Les mauvais exemples Pont perverti, de kwade gezelfcl2appen hebben
111;lanen, Plaifance, enz. van twee honderd halve roeden, yr.
hem verleid, bedorven. l'ordre des
Pertinemment , adv. bchoorlijk , gepastecloses, de orde der dingen omkeeren;
lifk, er evoegelijk , met oordeel , trefend,
fig. - le sens de Pecriture, den zin der
ter zake dienend. 11 2 repondu tres
heilige Schrift yerdraaijen, omkeeren.
hij heeft zeer gepastelijk geantwoord. Pervertissable, adj. genegen tot verleiding,
Ii en a discouru
bederving.
hij heeft daarover
trefend , wel ter fnee , ter zake dienend, Pervertissement, m. het verieiden bederven.
sefproken.
Pervertisseur, m. bederver,, verleider.
P • titienev, f. raauwkeurigheid, lvelvo gge- Peryclimene (Perio), m. foort van kans.
lifkheid.
perfoelie met klokjes, vr.
Pciment, e, adj. voegzaam, Repast, be- Pesade o'u Pesade , f. t. de man. beweging
hoorlijk.
van
een paard, dat zijne voorpooten in
m'a convaincu par des raisons
La' s tes , hij heeft mij door zeer geeene en dezelfde plants opligt , zonder
paste redenen overtuigd. Ce soot des
de twee achterfle bewegen, het /leigeren yen ten paard.
excuses - tee dat zija voegzame verontfthuldigingen; t. de prat. illoyens s Pesamment,adv.op eene zware wijze , zwaar.
lijk,leggelijk. Marcher -, zwaarlijk gaan,
et admissiblcs, tot de zaak behoorende
eenen z‘earen gang hebben ; t.
en aannemelijke gronden.
Les
t Peruse, gefchiktheid bekwaarnheid.
soldats
armes, de zwaar gewapende
parler
Pertuau,x; in. pl., zie Perluaux.
foldaten; fig. Ecrire
sent
t Pertuer, i v. a. zie Percer.
zware hand fehrifven,zwaarlijk, moeijelijk fpteken , eene zware fpraak hebben.
Pertuis, tn. t. de mfr, naauwe doorvaart
tusfchen de-coven, als tusfchen de Pesant, e, adj. zwaar,
tig. Un eons' , een zwaar ligehaam.
eilanden Ai en Oleron ; naauwte, verUn fardeau een zware last. Un dunaauiving, in eene rivier,_ cm het Wacat -, een wigtige dukaat. Cet homme
ter zamen te houden , en hetzelve vaarfaut son - d'or, daze man is goad waard,
bear te maken, vr. naauw eeaarwater,,
met goad nier, te betalen, is zoo veal
0.; opening, vr. gat, o. Le 7 c'une digue, eene opening in eenen dijk. d'un
goad waard, als hij zwaar is. Tfois
vres
,ciris pond zwaar. Deux mate
basiin , gat, opening van cene kem eener
livres d'argent
ontein,
waardoor
her
water
loops;
,t.
tWie" dnizend pond
fde serr. [sort van veer in een floe, mid- vet.
Une livre crar, . een pond gond;
fig. litstig,-Atukkend, moeijelijk. 11 a
delbreuk, yr., bij de draadtrekkers.
une affaire - e°sur le bras, hij beef: sent
Les - d'une filiere, gaten van een treklastige, moeijelijke zaak op de* halt.
Vivre sous . un , joug onder ten ,druk.
Pertuisage ou forage , m. loon , falaris,
kend juk leven. Cette patine veu've
Yost het openfleeen van een vat , o. ; C.
de coot. regt ep het opengeken van een
quatre enfans, eest one charge - e, doze
arme weduwe heeft vier kinderen, dat
vat, o.
is een drukkende last; fig. Cet homme
Pertuisane, f. cede flrijdbijl, yr. pertieat - k la main, doze man is lastig in
zaan , tn.
gezelfchap, weet zich niet te houden.
Pertuisanier, m. pertifeiandrager ; t. de mar.
.11 a l'esprit hi/ heeft eenen loggen
bewaarder der galel-boeven.
gees', hij is dom; t. de .med. Avoir la
Pertuisanon, m. kleine oude ftrijdbijI , vr.
tete - e, duizelig, zwaar in het hoofd
Percer.
Pertuiser, v. a. zie
zijn; t. de man. Ce cheval est- a la main,
Perturbateur, m. trice, f. rustverfloorder,
rustverlioerger.
die paard is zwaar op de'hand.
Perturbation, f. t. did. rustverfloring ; Pesanteur, f. zwaarte, y r. gewigt, v. La
- du corps, de l'air, de zwaarte des
zielsaandoening, verontrusting; d'astr.
ligchaams, der nicht. Quelle est la afeijking der planetan van harem loop.
Tortvs, mg- t. de sal. zeefsgeleijs deorbourde
de ce fardeau? welk is de zwaarte, het
gewigt, van dozen last?
fcLutPlonk van men zoutpoel , yr.
e- du coup
le
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le jets par terre , de zwaarte, of list ge- Peson ou r -ma ne, nt, un er,, weeghaak.
iveld, van den flag lvierp hem op den La verge du —, de balk van eenen tenger.
grand. je crains la —de ses coups , ik Pessaire, m. t. de chit. zetpil your de lijfivrees voor de zwaarte zijner flagon; fig.
moeder, yr.
domhcid, logheid (van verfland). Ce Pesse ou pace, f. t. de bot. foort van dengarcon a une grande
neboom (epicea).
d'esprit, deze jongen heeft een dom verfiand. hij is zwaar Pesselage , m. t de vign. het flaan van pa.
van begrip; t. de med. lootnheid, doflen war de druiven; t. de coot. het
regt van Ivijnpalen in fen bosch ;e fnijheld, duizeligheid. 11 sent de la — par
hij
tout le corps, par tous les menibies,
den, o.
yoelt eene loombeld door het geheele lig. Pesson , zie Palissoo.
chaam, door al zijne laden.
tiessonnure
jehrabfel van Witte huitien
Pescheteau, m. t. d'hist. nat. zic Paclieur
tot het tijtn koken , o.
Pestard, m. klikker, klikfpaan, aanbren.
Marin.
ger van z:jne ni,deleerlingen.
Pesee, f. weging, y r. hetgeen men op eontnaal weegt. Avant de de.livrer les espa- Peste, f. t. de med. pest. Bcancoup de gees
sour snorts de la — a Constantinople, reel
ces, on en fait la —, voor dat de Intentmenfelven
fpecien worden afgeleverd, worden zij
te Konfiantinopel aan
de pest gefloz-ven; fig. verderf, bcderf,
gewogen. La premiere — etoit do quatre
0.; pest, vr. ondergeeng, m. C'est une
livres, de cerfle weging it'aS van vier
—dons tine maim/ qu'une personne de man*
t. d'epingl. drukgewigt op eenen
pond
;
ho,
vais exeniple, cen p_rfoon van eon flesh:
efbo m0.
gedrag is ecne pest, een bederf, ' veer
vochtweger (Arkometre).
Pese-liqueur,
eon hats. Ce jeune liomme corrGuipta voPose-vent, m. zie Barosaneme.
doze jonge mensch
tre fill, c'est une
reser, v. a. egen; afwegen. — de la vizal awes; z)on verleiden, hij is eon .regands, vleesch wegen. — la marchandise ,
te zedenbedereer. C'est une
publiquev
de koopwaren, afwegen, wegen; fig. overslithij is het y erderf van het algetneen.
wegen, overleggen, overdenken.
mecliante, 11- is seize helloC'est une
rement les consequences d'une affaire
veeg fim. m. et f.guit , karonje ; peels
de gevolgen eener zaak rijpelijk overenz. Ce petit — m'a tromps,
kleine
wegen. C'est un homme qut peso tout ce
gait
heeft ?Elf bedrogen. Ce — de char
slug]. dit, het is eon man, die al wat hij
les
a mange la viande, die karonfe van tens
zegt, overdenkt, wel afweegt.
kat heeft het vleesch opgevreten.Cettz..—
raisons de part et d'autre , deb cedede famine m'a fort irrite , die fnoode prei
n.
teen van wears zijde overwegen;
beef: rnij zecr vertoornd, boos gemetalet
wegen, (zwaar zifn). Le tout pewit plus
iuterj. de drommel: de dross! La — sort
ale cinquante livres, het gehecl woog sneer
du benet, de drommel hale den zotskap.
dan vtlftig pond. Ce ducat ne piss pas,
— de Pignorant! de dross met den weet.
die dukaat heeft ziingewigt niet, is niet
niet!
qu'il fait froid! de drommel war
wigtig , is te ligt. Ce fardeau pose trop
is bet koud! prov. Dire — et raye tie
stir le devant, die last is van wren, aan
q.q. , allerlei kwaad van iemand fpreken.
het voorfle Linde te zwaar, is te zwaar
op de hand. Cette viande pen tie l'esto- Pester , v. p. razen, citron , teitvaren. II
peste contre le roi, hij rats:, tiert op
mac, dit vleesch ligt zwaar op , in de
den honing. Tout le monde a peste con..
tnaag; fig. zwaar liggen drukken. Cettre lui, ieder eta heeft op hem uitgeves.
te mauvaise reception me pose sur le coeur,
rest ; fate. Vous avez beau
n'en sedat kwead onthaal Jigs mij zwaar op
ra pas autrement , tier, vloek zoo fang
bet hart. Cet homme me pose a la main,
gif wilt, hij zal leech niet- ander;
dit mensch is van een traag verfland,
worden.
kan moeijelijk lets begrijpen. Le garcon me pose toujours sur les epaules, doze Penerie, f. t. burl. getier, gebulder, gevioek , o.
jongen ligt mij zwaar , is mij altoos
lastig; t. de man. Ce cheval pose a la Pestifére, adj. t. did. verpesrend, befmetUn air —, cone beftnetteliike,
wain , dit peard ligt, valt, zwaar in de
verpestende inch:.
sur
waist, rust te peel op den teem.
la plume , op de pen drukken; t. de mils. PestifLre, e, adj. door de pest befmet. On
biti:a les marcbandises, comme venant d'un
sur une note, eene neat flepende how
lieu —, men verbrandda de waren, al:
11 faut sur cette syllabe, menmoet
den.
van eene plaats kostlende, die 'door de
op deze lettergreep druklarn, ze hard
pest befinet was ; a die de pest leeeft.
witfpreken. Le secret lei pen, hij kan
en le luit comine un
men vliedt hem
bet geheim niet verzwifgen; .t. de mar.
ale eenen, die do pest ',cep- ;niemand
sur un cordage. met kraehthalen aan
met hem omgang hebOen.
*en einde, dat voorgehouden word:, invallen ; t. de yen. La bate a peso Bien Pestiferer, v. a. de pest medetleelen bifort, het wild beefs diepe voetfiappen fmetten.
nagelaten; t. de wee. sur un levier, Pestilence, f. pest, pestilencie. Dans un
temps de —, in eenen tijd , ten tip!,
sur une bascule, tenets hefboom, eenewip
van eene pestilencie; fig. Jars assis dans
nederdrukken; prov. A long aller petit
chaise de —, y erderfelige grondfiele,
la
lengte
van
tijd,
valt
lefaix pose, in
lingers verfpreiden.
mend oak de kleinfle last zwaar.
Pestilent, e , adj. aanflekend, befit:attend
Pesette, 1. zie Vesce.
pestaeLig, dat lets van de pest he!ft
Pescur, m. iveger. Les — s, waagmeesters.
Un cadavre —, een pestachtig
Vu.
Peso, m. t. de com. pefo, Spaanseh flak
vapour te, een befmettende damp.
s valent 12 mille dugeld. Dix mille
pestaeletig
,
dot
yew do
c ats , ic,000 pores, golden z2,000 du- Pestilentiel, ie , adj.
_ pest is sangcfioken doreirmede #efmet is.
*ann.
L 11 3
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Un air ---, eene pestittcht. Une maladie
— le, pestzickte.
Pes Ilentieux , se, adj. befmettend, dat de
pest verfreidt , pestvei evekkend.
Pet, m. wind, peep, fcheet, m. Faire, Lacher un
eenen win., peep laten. —
en l'air,, nachtjakje, ; t. de cuis.
fear: van fineerbal , knoedel. — de nonne, fprits ; t. de jeu. — en gueule, fpel,
waarbij men de koonen opblaast, en clan
met de vingers daarop flaat, em te hoeren, wie het fierklie geluid kart geven,
o. — a vingt ongles , t. burl. kind ,van hetwelk eetre erijiker bevalt ; fain. ou prov.
Cette chose ne vaut pas le — d'un hne
snort, deze zaak is niets waard; des —ts
en coques, fchelmfche jongensfireken. 11
hii is zeer
est glorieux comme un
a la snort, den
hoovaardig. Faire un
deed ontfnappen. On tireroit aussit8t un
d'un hne snort, hie is hardlijeig.
behoedmiddel , dat onnoozele
Piitacule,
irouwen den kinder en ern den hals henget), em dezelve voor ziekten te beheeden,o.
Petalatre, m. Indifche Jiang vr.
retale, t. de bot. bloemenblad, o. —
étroit, large, final, breed bloemenblad.
retale, e, adj. t. du bot. met bloemenbladeren vootzien. La rose est tine flour
— de, de roes is eene bloem die blade?en heeft.
Petaliforme,adj.t. debot. bloatenbladvormig.
ritalin, e , adj. t. de bot. gelijk aan een
bloemenblad, bloemenbiadachtig.
Petalisme, m. t. d'hisc. anc. ballingfchap
van vijfjaren, nit Syracufe.
rêtalite, f. t. de miner. zeker mineraal,
dat in Zweden gevonden wordt, petaliet.
retaloceres, m. pl. t. d'hist. nat. tnfekten
met bladderachtige horentjes.
Ntalode adj. t. de med. Sediment—, fchubachtige grondfop in de pis , o.
Petaloide , adj. t. de bot. gel/ 1k aan een
bloemenblad.
Petalosomes, m. pl. t. d'hist. nat. bandvisfchen.
Petalospermes, m. p/. zekere .dmerikaanfche
planten, yr.
Petarade, f. paarde-fckeet, tn. Le cheval
se mit a ruer et a faire des — s, het paard
begon achteruit te Haan, en fcheren to
laten; fan). geruisch, (pruttelen) dat
men nit verachting met den mend maakt,
in pleats van to antwoorden.
retarasse, t. de mar. hamerbijl, wear.
mede men het werk inde naden indrieft;
(patras, breeuw-klamai-ijzer).
Petard, m. t. d'art. fpring of klapbus,
yr.; t. de fen d'artif. klapper, voetzoeker
(serpenteau).
retarder, v. a. t. d'art. eene poort enz. met
de fpring- of klapbus doen openfpringen.
Petardier,
fpring-, klapbusmaker, zetter,, of affchieter.
Petase, m. t.d'ant.fehermhved voor de zon.
aile de lYlercure, gevleugelde of gevlerkte hoed van Mercurius.
Patasite m. t. ale bot. plant, Wier bladeren,
die greet en breed zijn, als een orngskerde hoed afhangs;; (herbeaux teigneux*),
kruid veer zeere hoofden, o. pestilentiewortel, m.
Pcraud, m. Cour du roi verward huishouden, o. pleats , waar allot in het
wild loopt, vr. hof van .7a nv leg e 1 , o.
Peraudiere, f. vergadering zonder orde ,
Poolfche rijksdag, m. Sa maison est une
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—, in zi(n-huis 'vi/ Feder bevelen , men
weet niet wie beat is.
Petaure , tn. zeker plankfpcl, four: van iviAt,
der euelen, o.
Pitauristes, m. pl. die daarop fpeelden.
Pe t?.-,chiale,adj.t.de mid. Fievre le,vieiikoorts.
Petachies , f. pl. t. de mid. kooresvlek. 11
commence a parcitre des —, er beginnen
koortsvlekken to verfchijnen.
Peter, v. n. ecnen wind, peep, fcheet la.
ten ; prov. 11 ne faut pas — plus haut qua
le cul, men meet niet to hoog willen
vliegen, zich met boven zijnen Haas
verheffen. Ne vous fiez pas a cet homme.
la, it vous petera Bans la main, vertrouw
dezen man niet, in b evel van coed zal
hij u in den 'leek laten; fig. kraken,
klappen, knappen, eenen flag gei en.
Le bois de chéne pate dans le feu, het elkenhout knapt, geeft eenen flag , in het
vuur. Le sal pate aussi dans le feu, het
zout klapt ook in het veer. Ce pistolet
pate fort, dit piflool geeft eenen harder;
flag. Faire — le salpatre , hevig vuren,
met geweer en kanon fchieter ; prov. La
gueule du juge en peters, dat meet veer
den regter worden uitiemaakt, daarover
moe . de regter fprekee.
Peterolc,f.k/appertje, 0. kleine veetzoeker,en.
Petesie, f. t. de bot. boom van iat geflacht
der fyringen, en.
Peteur, m. - se, f. ou peteux, pop. een,
cone, die veal svinden, peepen, fcheten
laat; prov. On l'a chasse comme un ,
comme un creglise, men heeft kern
fchantdelijk, met Ichande, weggejaagd.
Pitole, f. Afrikaanjehe Hang, a r.
Peticulaire, adj. t. de med. Fiav14:e
foort
van uitflag, o. koorts, yr.
Petigo, zie Gratelle.
Pecillage, m. t. de jur. verordening, die de
kooplieden wegens hunnen handel hebben, yr.
POtillant, e, adj. fchitterend, fpringend;
fig. geestig , cartel. Que cet enfant est
wat is der kind darted; zie
POtillement , tn. flikker ing , lc/littering , yr.
kraken , fpringen van vuur o.; fig. het
vonkelsn der oogen; het kribben
'
, jeuken
in dLn voet, wanneer hij flaapt.
Petiller, v. n. jprtngen, kraken, knarlin.
Le feu petille, het vuur
Faire
— du sal, tout in het vuur laten knar.
fen. Les feuilles de laurier pc:tillent dans
le feu, de laurierbladen knarjete in het
y ear. Une fiamme petillante, eene krakende vino; fchitteren, glinfieren. Des
yeux
glinster elide vonkelevde
oogen ; /*ken , opborrelen.
vin
tillant ou qui petille, dans le v,r, wilt;
die in het glas opborrelt, bruischt, die
Lin sang petulant, een kokend
parelt.
bleed. Le sang lui petille dans les veines,
het bleed kooks hem in de aderen;
Il petille partir,, hij brand: van begeer.
to ens te vertrekken. 11 petille d'impatience, hij brandt van sngeduld. — de
oplfpringen.
dr
joie, van vreugde dielen,
— d'esprit,
'esprit, ve el vey 'land , geest hebben.
Petil'eux , adj. m. Ferment —, middel dat
does rijzen, gisten, aan den man helpen.
Petimbe, t. d'hist. nat. zekere visch, m.
Petiolaire , adj. t. de bot. tot den bladfieel
behoorende. Feuille
aan eenen bled'
feel zittend blad.
Petiole, M. bladjleel Cqueue),
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Petiole, c, adj. Feuille —e, een blad, dat
door men bladfleel gedragen wordt, o.
Petit, e, klein; goring, fiecht ; dun;
zwak. Un petit garcon, een kleine jongen. Une
e fine, een klein meisje.
Une —e ville , eene kleine !lad. Le — doigt
nombre de
du pied, de kleine teen. Un
personnes, een gering, klein getal per.
onen.
Line
e somme d'argent, eeee gef
ringe font gelds. 11 a un revenu, hij
heeft een gering inkomen. Un — esprit,
een goring verfiand. Le — peuple, het
geringe , gemeene yolk. — vent, kleikept
ne, zwakke wind. 11 fait un
e biere,
frais, de wind is koeltjes.
dun bier. — lait, hui. e pluie,
zwakke, zachte tegen. — jeu, goring,
flecht feel Marcher a — es journees, kleine dagreizen doen. Aller au— pas, met
korte fchreden gaan; fig. Etre — devant
q. q., ver beneden iemand flaan, zijn.
Tout ce qu'il y a de plus grai.d dans le
monde est — devant Dieu, oek het grootfle in de wereld is klein voor God , is
ver beneden God. Mon — monsieur,
prenez.le un i5eu moins haut, mijn lieve
vriend, vlieg zoo niet op; en—, adv. in
het klein. keindre en —, in het klein
fehilderen. Les machines en — ne renssissent pas toujours en grand, de in lief
klein gemaaktewerktuigen gelukken niet
altijd, wanneer zij in het groote gemaakt worden. —, adv. allengskens,
met der tijd. Faire sa fortune — a —,
zijn geluk allengskens maken; prov. it
mercier, kleine vogel, klein
nest. — it — l'oiseau fait son nid, de tijd
baart rozen; met der tijd komt men tot
het oogrnerk; met der tijd komt Barmen in het vambuis; a — manger bien
boire, bij eenen foberen triaaltijd meet
men zich door het drinken verkwikken.
Petit, in. het jong van een diet-. Les — s
d'une chienne, d'un oiseau, de jongen van
cent ti4., van eenen vogel; fan'. Venez
mon — , ma — 0, kom mijn kleine jongen, mijn kleine meisje.
eertijds zekere Franfche
Petit blase,
zilveren munt, vr.
t.
de charp. kruishoutjes in
Petic-bois,
een raam, waarin de ruiten fiaan, o.
Petit-canon, m. t. d'impr. zie Canon.
m. t. de pat. zeker gebak, o.
fchroef met eenen kop tan
Petit-coup ,
eenen werkfloel naar beneden , ,r.
Petit-deuil, m. t. d'hist. nat. kaapfche mees ,
vt. zekere visch van het geflacht der
flekelvisfchen, klipvisch met eenen witten fiaart, no.
Petit-espadon, m. zekere platvisch, olifants
Hens, vo.
Petit-fils, on. - e fille, f. kleinzoon, kleindochter.
Petit gris, t. d'hist. nat. noordsch inkhorentje welks huid zeer gezoeht is, o.:
Petit-haul, in. vierde verdieping van het
hoot in den oven, bij de kolenbranders, yr.
Petit-maitre, na. t. de indpr. windbuil ,pronker, verwaande zot ; pl. plaatfnifder van
kleine teekeningen.
Petite-maitresse, f. pronkfier, faletpop.
Petit-métier, no. t. de pat. foort van gebak,
e. ifzerkeek, m. oblie, yr ; klein itieeftotrwtje voor pilfers, o.; gewevenwerk; o.
zekere viscn.
Pe_o,.-nwnde,
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Petit-mouton, m. oude Franfche goudeos
mune, vr.
Petit-neveu, m. neefs ofnichtszoon,na-neel.
Petite-niece, f. na-nicht, neefs of nicht:
dochter.
Petit noir aurore , m t. d'hist. nat.
kaanfche vliegenvanger.
Petize.oie, f. zie Oie.
Petite-olonne, zie Olonne.
Petit-pied, t. de marech. fponsachtig,
eivormig been, in het binnenfle van den
beefBens petards , o.
Petit-quo, t, d'impr. komtna punt, ter
afkorting in de Latijafche lvoorden.
nosq.; nobisq.; veer quo.
Petit-royal, in. fij ne Franfclze gouden munt,vr.
Petit- sale , m.gezouten jong varkenvleesch,o.
Petit-simon,
t. d'hist. nat. zekere vogel ,
met eenen zwarten kop, 4frikaanfche
vijgenvreter, on.
Petit-tournois,
zekere Franfche muset,vr
Petite-venise, f. t. de cont. zeker linnen
nit Nertnandi7, o.
Petite-verole, f. kinderziekte ; kinderpokjes , 0.
Petitement, adv. geringelijk t povertjes, arrnelijk. Il vit hij leeft povertjes. 11
loge—, hij woont geringelijk ,gelijk een
arm mensch.
Petitesse , f. kleinheid, geringheid. La —
d'une montre , de kleinheid van een horologie. La — du caractere de cette edition, de kleinheid van fchrift, de kleine
druk van doze uitgaaf: Ne regardez pas
a la — du don, zie niet op de goringheld van de gift. La — de sa fortune ,
de geringheid van zijn vermogen; fig.
— de Coeur, kleinrnoedigheid, kleinharrigheid. d'ame , laagheid, nederigheid.
Petition, f. eisch, m. verzoek , o. (nouv.)
fmeek-, bid-, verzoekfchrift, o. Pre-center une
een verzoekfchrift °vergeven. Faire droic a une
een fineekfchrift gunstig opnemen, beantwoorden.
— de principe, t. de phil. een bewijs , getrokken nit gronden, die -nog niet zip;
toegefiaan; gebrek tan redenertvg , beflaande danrin, diet men tot bewfjs aanhaalt, do zaak zel ye, die in kwestie is,
die moot bewezen worden.
Petitionner, v. a. verzoeken, door een verzoekfchri begeeren ; een vet zoek-,fmeeke
fart' ft mthfen.
* Patitionnaire,
verzoeker, eifcher, die
een fmeekfchrift overgeeft, inleverte
Petitissime , adj. zee .- klein.
Petitoire, in. et adj. Action —, verzoekfchrift om eigendom, om teruggeving
van cenig good, o.
Petivere, f. t. tie bot. geflacht der planters
met fpitfe bladeren, feort van melds..
Petitose, f. lid van eenen vogel, o.
Petoire, adj. Canoe
zie Canonnifte.
Petola, m. t. d'hist. nat. Jcoort van flang ,vr.
fain. pootje 2 O.
i'eton,
Petoncle , m, t. d'hist. nat. alikruik, hartdoublet ; n. kokhaan, tn. kammosjel , yr.
PetonAte , f. fchelpwerk, o.
t.d'aut. wagen met vier wielen, m,
Petorite,
Petraea, f. t. de bot. geflacht van planten , o,
Petrorchiste , aanhanger van Petrarca,
Petrarquiser, v. a. Petrarca nabootfen,
aanhangen ; eenen koelen minnaar veer' jlellen.
Petreau ou dragoon,
t. de jard. wild tak •
je ender aevz cones; boron, stir%orufff 1, o.
L1I4
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Fettee, adj. f. fleenachtig. Arabic — ,flestsveel verfland. II part dans —, sous
aclitig
clans — de temps,. hij vertrekt binnen
Petreite , f. het aanwezen van Pieter.
kort. Je vous le dirai en — de mots, ik
Petrel on oiseau de tempôte,
c. d'hist.
zal het u met weinig woorden zeggen.
nat. flormvogel.
— de Bens le savent, weinig lieden weten
Petreux , se , adj. t. cl'anat..fleenachtig.
het. — de chose , gering. C'est
Petricherie , f. toeflel tot de labberdaan-,
— de chose que ce livre, er is niet veer
flokvischeangst.
aan dit bock, ten boek van weinig bePetricole , f. hoofdeloos wormdier, o.
teekenis ; a — de chose pros, op weinig
P triere , f. plaats, waar gekneed wordt, yr.
na. Cela tient a de chose, dat hangs van
P4trifiant, e, adj. verfleenend. Les sucs
eene kleinigheid af. 11 s'en faut — do
s, de verlleenende fappen.
chose que cela ne reussisse , het fcheelt maar
Petrification, f. verfleening , fleenwording;
weinig, of dit zoude gelukken ; fam.
dat verfreend it. 11 a de belles —s, hij heeft
C'est — de chose que de nous , het is haa;t
fchoone ver/leeningen.
met ens gedaan; wij zijn zwakke, armPetrier,, v. a. verfleenen, in fleen veran—, allengskens,
zalige fchepfelen;
deren. Cette terre se petrifie, deze aarde
veer en na. Cela vient dat komt
verfteent, wordt tot fleen; fig. 11 resta
taut soit —,
Donnez
moi
allengskens.
petrifiit , hij was geheel verfieend, hij
geef rail een weinig, een luttel. — soubleef als eta beeld .11aan. Du hois petrivent, zelden. Pour — que vous y rad,
fie, verfleend hoot.
chissiez , als gif flechts een weinig,
retrifique, adj. Massue
knods , die in
flechts eenigzins overdenkt. lls soot a —
!leen verandert.
pres de meme Age, zij zijn bilkans even
Petrin , f. baktrog, tn.; fig. pop. Ilest dans le
end. Qu'il est — grand pour son age, vat
hij is in groote verlegenheid.
is hij klein veer 'zijne jaren.
Petrinal, roittinal, m. vuurroer, o. hand- Pets, een weinig, een .1upel, het we!'
bus, korter dan een musket, vr.
nige. Le — que j'ai, est pour toi, het
Petrir,, v. a. kneden. Ce boulaliger tie pe,veinige dat ik lab, is veer u. Ce —
trit pas bien sa pate, deze bakker kneedt
de lignes, doze weinige t egels. Le — iue
sun deeg niet goed. — de l'argile avec
cela vaut, het weinige, dut dit waatd
les pieds, leen: met de voeten treden ,
is. Le — de cas qu'il en fait, de geringe
kneden; fig. 11 est tout petri de malice,
waardij, die hij daaraan hecht. Son —
de Woe , hij is vol yarn boosheid, goedde merita, zijne weinige verdienste,n. 11
held, de boosheid, goedheid zelve. Elle
vii du — qu'il a, hij leeft van het wig
est — ie d'orgeuil, zij is zeer hoogmoetlig,
nige, dat hij heeft. Excusez du —, noels
razend trotsc/z , zij kent zich zelve niet.
dit 1:einige voorlief; verfcheoti, dat
POtrissage, Petrissemen; , ni. kneden, o. Le
hoar eens.
het zoo weinig is. Econtez
— du pain, het brood kneden.
Peucedane, zie Queue de porceau.
Pitrisseur, m. kneder.Peuille, f. proefliukje eerier munt,
Pótrole ouPetreole, m.fleenolie,bergolie, vr. Peuplade , f. volkplanting, kolonic, horde,
titrotnyson, m. t. d'hist. nat. eerfle geflacht
yr. Envoyer tine — dans un pays, seise
der Visfchen zonder builevinnen, foort
valkplanting in een land zenden. Les
van negenoog , 0,
s dans lee
Espaguols opt fait de grandes
retro-pharyngien, adj. t. d'anat. Muscle
indes, de Spanjaaraen hebben groote
fpier aan 4 opening van de keel, vr.
volkplantingen naar gezonden; t.
Petro-salpingo-staphylin, adj. t. d'anat. Musde pooh. de jonge visch, die in eenen vif.
die —, !pier aan de huig, yr.
vet- geplant wordt.
t. Whist. nat. rotsfieen foot.: Peaple , m, yolk , a. natie, yr. Le — Ro•
Petro silex ,
van VI:ter/leen, us,
main, het Romeinfche yolk. Les —s sepPetro-siliceux, se, adj. t. Whist. nat. rotstentrionaux, de noordfche voiken. Tout
fteenachtlg.
l, es — de 1? terre , alle volkeren der aarPetro staphylin ,
t. d'anat. binnenfpier
de Le — juif est disperse par toute la
van de huig, vr.
terre, het joodfche yolk is over den goT'etteia ou Pettia, f, t. de Anus. kunst on de
heelen aardbodem verfpreid. Notre rol
drifter; nit to drakken, kunst om de
est appell0 le pore du —; ooze koning
toonen in orde hunner welluidendheid
wards de vader des yolks genoemd. Tout
nit to brengen.
le — tin villzge accourut, al het y olk slit
retteuterion, m. ou Petteie, f. fear: van damhet dorp kwam toeloopen; het gemeene
e fchaakfpel bij dd Grieken.
y olk, de gemeene man. 11 y eut quelque
in Fetto, in gedachten, bif zich, in hetgeheim.
emotion parmi le er was eenig oproer
Piktulamment, adv. ,net dertelheid, op eene
onder her gemeene y olk. Le petit, menu
uitgelatene wijze.
—, hat janhagel, het graauw. Le — ai.
Petulance, f. dareelheid, uitgelatenheid,
me lee nouveautes, het genseen hood: veer
baldadigheid, brouddronkenheid.
van nieuwigheden, van veranderingen;
Petulant, e, .adj. darter , uitgelaten.
t, d'ecos, breed, vijvervisch. 11 y a pets
Petun, in. pop. tabak ; zekere 4merikesatede poissons dans cet kang, y faut =tfehe vogel.
ug ',du —, dear zijn weinig visfchen, in
Petuner, v. n. pop. tabak rooken.
deze`n vijver, men moot er breed (alevin) in
Fetun-se, petunt-se ou petunze, m. t. min.
zetten ; t. de jard. uitfpruitfels (rejeton)
aarden fieen in Sina, iwaarvan de Siaan den vest der bsomen, en slit eenen bet
nezen porcelein makers.
groetjendeplanten.
Pettit, m, net met groote mazen.
People , e , adj. bevolkt , valkrijk, Cette
Pen, adv. weinig , niet veel. ll mange —,
ville est bien —te, deze flad is zeer volkrijk.
hi! eel weinig. 11 a — pane, hi., heeft Peuplement, m. (inus.) bevelking bezetting
weinig gefproken. II a — d'argent et beau,
van eenen duivenflag, vr.
coup d'esprit, hij heeft weinig geld en Peupler,, v. a, beyolkon.
cane ale u4serte,
een
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set; weest eiland bevilken. .(kdam et Eve
ont peuple la terse, Adam en Eva hebben
de aarde bevolkt ; fig. —un etang de poissons, eenen vijver met broed bevolken,
met kleine visfejen voorzien. Les lapins pcuplent le plus de tons les animaux,
ender all* dieren vermeerderen zich de
konijnen het weest. La carpe people
fort, de karper teelt flerk voort ; t. de
charp, de ledige pl-aatfin van een gebouw
met bout aanvullen , bezetten; t. de rein t.
— de tableau, op eene fchilderij vele figuren teekenen, zetten.
reuPlerage , f. eene laan , een bosch met
populieren.
Peuplier,
populierboom.
Peur,, f. vrees, vr. angst, fchrik, tn• bezorgdheid, bekommering , bangheid, benaauwdheid. La — de la wort, de vrces
voor den dood. 11 eut grand' - --, hij
had groote vrees, hij ,was zeer benaauwd, beangst. Faire q. q., iemand fchrik aanjagen , bang maken..La
— le saisit , de angst , bangheid beving
hem. 11 en a etc (Niue pour la —, hij is
snot den fchrik alleen daarvan gekornen.
Votre — est mal fondee, uwe bezorgdheid
is ongegrond. Il est mom de —, hij is
van fchrik , nit vrces geflorven. Pal —
pour lui que l'affaire ne tourne mal, ik
vrees voor hem, dot de zaak kwaljjk
uitvalle. De — que, conj. uit vrees dat,
op dat niet. Cachez-lui votre dessein de
qu'il ne le traverse, verberg voor hem
voornemen, suit vrees dat hij het
niet dwarsbeome , dat hij he; Been hinder toebrenge. Je le dirai, de — qu'il ne
vienne, ik zal het zeggen, uit vrees (fat
liij mogt komen. De — de , nit vrees
van. 11 ne sort point la nuit , de — d'etre
attaque, de — des voleurs, hij goat des
nachts nice nit , uit vrees van aangerand to worden ? uit vrees voor de dieyen ; prov. N'aille au bois qui a — des
feuilles, nie het gevaar fthroomt, die
begeve zich niet in hetzelve.
?curet= , se , adj. vreesachtig, bang, Mich..
tig , Maw. 11 est extrememenc hij
is zeer vreesachtig, zeer bang. Le lievre est un animal fort —, de haas is een
zeer fchuiv
Peut-etre, adv. misfchien, welligt. Cela
qu'oui, que non, zed dit
gebeuren, misfchien ja welligt neon.
Vous le lui aye; dit, gij hebt het hem misfchien gezegd ; s. m. Cela depend d'un
het hangs van ten misfchien
Pezize , 1. t. de bot. foort ranpaddefioel ,m.
pfenning, m, t. de com. penning, kleine koperen runt in Duitschland, vs.
Phacelies, f. pl. t. de bot. kruid op Carolina, foort van borstbezie.
phac4e, t. de min. "leen gelijk een ei , linzenfieen , tn.
Phacoicie, adj. f. t. d'anat. —, de
kristalachtige vochtigheid a/an bet Dog,
in de gedaante van eene linze.
Phacose,m.t.de med.vwarte vlak in het oog,vr.
Phacotes, m. pl. t. de chir. zeker werktuig,
foort van holle bijtel der wondheelers,
om eene break in de herfenpan to vergrooten,
Phaecasie , f. t. d'ant. Aar: van ligt fchoeifel der olden, 0.
PhLfne , f. fend der elris kit alligheden of
gratien.
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91Sfaeton (een ligt riltuig); t.
voerman, (een geflernte); t. de
myth. de zoon der zon en van Clymene,
die den wagon zijns vaders fleck* be-.
fluuld hebbende, door yupiter met den
blikfem geflagen werd ; m. t. d'hist. nat.
zie Paille-en-cul.
Ph4tontiades, f. pl. t. de myth. de zusters
van , die in populieren ',verde*
veranderd.
Phaetoniser, v. a. wagon.
Phastuses, f. pl. t. de bot. zekere planten.
Phagedenien, m. t. de med. eon boos urn zicls
invretend gezwel 0.
Phagedenique, adj. t. do med. invretend.
ulcsre , een invretend gezwel. Eau —,
etswater.
Phagediane , m. zie Phagedenien.
Phagesies, f. pl. t. Want. foort van Bate.
chusfeesten , die door groote maaltijden
gevierd werden, o.
foort van zeevisch, die its
Phagre ,
Egypte vereerd word.
Phaiofnee, f. yapansch vaartuig voor 4
grooten ? o.
Phaisan, zie Faisan.
Phalacrote, f. t. de med. het vitvallen van
het Naar.
Phalange, f. t. d'anat. lid van den vinger.
Le pouce n'a clue der —s, de duim heeft
tnaar twee leden ; t. d'ant. vierkante
hoop Crick:eh voetvoik, dat zwaar ge,
wapend was , van 4, S, 1 2 , ja in
den flag bij 111agnefla 2 man hoog lionden ; t. d'hist. nat. foor van vergiftige
fain (tarantule); t. de hot. zie Phalangere.
Phalanger,
viervoetig Amerikaanscis
dier , 0. buidelret, yr.
Phzlangere, f. t. de hot. zekere plant, goed
voor de beet van vergiftige flangen,
foort van goudwortel, m.
Phalangette, f. t. d'anat. het" derde
gerlid.
PI;alangiste,
t. d'hist. nat. zfe Tarsier.
phalangite, m. t. Want. foldaat, tot MI
phalanx behoorende, zwaar gewapend
yoetknecht.
Phalangium,m.t.d'hisc.nat.aardipinnepkruido.
Phalangosis, f. t. de med. ziekte der oogle-.
den, waarbij tie haartjes der °ogled**
tegen bet oeg gebogen zijn.
Phalarique, m. t. d'aut. foort van lange lane
der ouden, die met brandbare fief 'vat
opgevuld, en op gebouwen geworpen werd,
on; dezelve in bland to fteken.
Phalaris, zie Alpiste.
Phalarope, t. d'hist. nat.fnip met pooten
van een waterhoen, vr.; noordfche ri.viervogel „vr. foort van zeeleeuwrik, m.
Phalene tn, t. d'hist. nat. nachtvlinder, no.
nachtkapel, yr.
Phalenites, in pl. t. d'hist. nat. geflacht der
nachtvlinders.
Phaleuce op phaleuque, adj. Vets —, vijfvoetig .4atijnsch of Grseksch vers.
Phalliques, f. pl. t. d'ant.ftesten to tithe.
ne, ter eere van Bacchus, watt, bij de
figuren van het mannelijk lid aan jiavets gebonden gedragen warden.
Phailophore , m. t. d'ant. die zulk eenenflaf
droeg.
Phallorragie, f. t. de med. bloedvloeijing
sat bet enannelijk lid, vr.
Phallus, m. t. d.'anc. figuur,, afbeeldende
gedaante van het snannelijk lid, vr.
num', zie
Pha.
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Phanerogame 7 adj. t. de bor. Plantes
planten met zigtbare teeldeelen.
Phantascope ,
t. d'opt. foort van tooverlantaarn , vr.
Phantaisie, phantasque , zie Fanr.
l'hantasiastes, phantastiques, in. pl. naam,
dien men gaf aanketters, welke beweerden , dat yezus ligchaam eene fchim, en
zifn dood flechts .Rhijnbaar geweest is.
t. d'opt. _zeker to LonPhantasmacope,
den in 1603 ultgevonden werktuig, om
zeogenoemde fpoken to doen verfchijnen.
Phantasmagoric, zie Fantasmagorie.
Phantasme, m. droomgezigt, o.
.
rharamond m. t. de coin. oude kletne Franfche zilveren munt 5 yr.
t. de jeu. farofpel; t. d'hist. nat.
Pharaon,
port de —, (chique), zandvloo.
Phare , m. vuurbaak, yr. vuurterren, m.
zeeingte tusfchen
—deMsin,t.gor
Sicilie en Calabrie.
t. de pech. lokvuur veor de
Pharillon,
visfchen, o.
Pharisaique , adj. fchijnheilig, farizeesch.
farizefthe leer , fain. fchijn.
Pharisgsme ,
heil 7gheid, fittichelari j, yr.
Pharisien , m. farizeir; fig. fchijnheilige.
Pharmaceute . t. d'hist. zie Apothicaire.
Pnannac eutique 1. A:ruidmengkunde, artfentjbereidkunst; adj. kruidmengkundig,
artfenljbereidkundig.
Pharmacie, f. geneesmiddelkunde , artfenijbereidkunde; apotheek. Entendre bien
la —, de artfenijmengkunde wel verPan. 11 a une belle —, hij /melt eene
fchoone apotheek.
pharmacies, artfenijbereider, apotheker. Mon beau-fare est —, mijn fehoonbroer is apotheker.
'harmacite , zie Ampelite.
Pharmacochymie, f. dat gedeelte der fcheikande , dat de bereiding der artfenijen
betreft.
Pharrnacolite, f. t. de min. vergiftfleen , in.
Pharmacoligie, f. leer , ke.nnis der artfenijbereidiag.
Pharmacologique, adj. t. de him. Des me.
dicaments s, keneesmitidelen behoorende tot een gedeelte der jcleikunde.
Pharmacomanie, f. zucht van fommige geneesheeren, em hunne zieken veel geneesmiddelen voor to fchrilven, in to
, geven, vr.
Pharmacopee, f. apothekers handboek , boek
over de artfenijbereiding, o.
apotheker, artfenifverPharmazopole,
kooper.
Pharmacoposie, f. vloeibaar artfcnijmiddel , o. geneesdrank,
Pharrnacotheque, f. artfenijkast, kast, lade met verfcheidene afdeelingen in erne
apotkeek.
Pharmacotrite, in. t. d'ant. artfenijmenger.
Pharmacurgique, adj. zie Pharmaceutique.
Pharmaque, ni. t. d'ant. Griekfche priester,
die de moordenaars zui verde.
Pharnaces,m.t.de bot.geflacht van angelieren.
Pharsale, f. t. de litter. gedicht van Lucanus , over den oorlog van Cefar en Powpoint, o.
Pharynge, adj. t. d'anat. dat tot de bovenge
opening van de keel behoort.
Phaiyngien, adj. Sel—, een door kunst toebereid zout, dienstig veer zeere kelen , o.
Pharvngographie, f. t. d'anat. befchrijving
der keel.
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Pharyngologie, f. vethandeling over de keel.
Pharyngo-palatin, adj. t. d'anat. Muscle —,
fpier die tot de keel en het verhemelte
behoort, yr.
Pharyngo -staphylin, adj. t. d'anat. Muscle —,
fpier,tot de keel en de hag behoorende, yr.
Pharyngotome, m. t. d'anat. werktuig tier
geneesheeren, waarmede zij in de keel
fieken kunnen, o.
Phtiryngotomie ,
t. d'anat. infnijding
de opening der keel met zoodanig een
werktuig, yr.
Pharynx, in. d'anat. bovenjie opening der
keel of des flokdartns , die aan den mond
raakt , yr.
Phascolide,
t. de bet. zie Glycine.
Ph;.scolome, m. t. d'hist. nat. zie Fascolome.
Phase,t.t. d'astr. verfthillende verlichtingen,
aanzigten der planeten, fchijngefladten.
Phaseole, zie Faseole.
fhasme, t. d'hist. nat. geflacht van injekten, met vleugels gelijk een waaijer
gevozoven , o.
Phasque,
t. de bor. geflacht van mos , a.
Phasquier ou phastier, t. de pech. vischvangst bij het vuur met den Jicekilger.
Phatagin, m. t. d'hist. nat. viervoetig Bier
in de Oast , gelijkende aan den pangolin.
Phebus , m. (lees phebuce) ni. t. pris du lat.
t. poet. de zon; fig. noogdra, bombast.
vende , onverflaanbare
Pheilandre
zie Cigue aquatique.
Phellodrys, m. t. de bot. kurkeik , yr.
Phello-plastique , f. kunst , om oude werkete
tier bouwkunde in kurk na te bootfen yr.
Phengite, m. t. d'hist. nat. foort van glinfierend warmer, waarmede de compel
der fortuin to Rome gebouwd was , o.
Phenicoptere, m. t. d'hist. nat. zie Becharu.
Phenicure,
zekere vogel.
Phenigme , m. t. de med. roodheid der huid
door het wrifven, y r. made! Vat de
roodheid en blares op de huid terur
brengt , 0.
Pheafx, vogel feniks, fabelachtige ye.
gel , in.; fig. bol , die een uittnuntend
verfland beep. 11 est un— des orateurs,
hij is een bol onder de redenaars ; t.
d'astr. zuidelijk geflernte, o.; t. d'hist.,
nat. zekere nachtkapel, yr.; t. de bor.
onkruid met rood zaad, o.
Phenomenal, e, adj. verfchijnfelachtig.
Phenoméne 7
t. did. verfehijnfel, vith
werkfet der natuur, o. Un — nouveau,
een nicuw verAhijniel. On ignore la
cause de ce —, men weet de oorzaak van
.dit verfchijnfel niet; fig. hetwelk door
zijne zeldzaamheid verbaast: C'esr ten
— gip: de vous voir ici, dat is een refit
Par la cirwonder, u hier to zien.
culation du sang , on explique le battcment
du pouls et plusieurs autres s, qu'on ob.
serve dans le corps humain , door den emloop des bloods verklaart men het flaan
der pols en verftheidcne andere verfchijn*
fels,die men in het menfchelijke ligcl2aans
waarneemt.
Pherecrate, vers phdrecratien, Grieksch of
Latijnsch vers , door Phei ticrates uitgevoutlet, van drie voeten, eenen dactylus en twee fpondeen.
Phialite, 5. d'hist. nat. fleenachtige zamenflelling in de gedaante van eerie
fchroefflesch.
foort van gewaand behoedPhialectere ,
middel tegen ziekten, a.
Phi.
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broedervriend , die tifne Philosopheric, f. valfche filofofie, wijs.
Philadelphe ,
begeerte,
(derliefde, o.
breeders bernint.
Philadelphies , f. pl. t. d'anat. fees: der broe- Philosophesque,adj (troupe)wijsgeerige bends.
Philosophic
, f. wereldwijsheid wijsbewaarheidsvriend.
Philaléthe ,
geerte, filofofie, y r. Etudicr la , de
Philandre ,
zie Marmose.
wihbegeerte jiuderen. On divise is — en
Phiianthe , m. t. d'hist. nat. bloemvlieg, yr.
quatre parties , logique , morale , physique
Philanteurs, m. n at.fa art van infekt, o.
et metaphysiq-ue , men y erdeelt de wzjebePhilantrope ou philanthrope,m.menfchenvriend.
geerte in vier deelen, de re,deneerkunst,
Philantropie, f. menfchenliefde, menschliede zedekunde,de natuurkunde en bo yennavendheid, yr.
tunrkunde. Il est professeur de —,hij is hoog.
Philantropique, adj. mensclslievend.
leeraar derfilefofie. 11 étudie en —, hij flu.
Philargirie , f. zie Avarice.
deert in de wij sbegeerte ; meening der
Philaria, f. zie Phillyree.
ivifsgeeren. Scion la — de Platon , d'apres
Philarmunique , adj. et m. tzuzijkliefhebber.
la — d'Epicure, volgens de meening,
Philarque , phylarque, m. opperhoofd van een
leer , na de grondflelling yen Plato ,van
geflacht, flam te .dthene , o.
Epicurus. La — chretienne d ehristeld•
Philautie , f. eigenliefde, yr.
ke faefofie , die op de gs. ondflellingen
f. t. Want. lied ter eere van
, A.
van het christendom gegrena ss ; t. d'impr.
Philiatre, m. liefhebber der artfenijkunde.
zekere drukletter, die tusfchen cicere
Philippique , f. naam der redevoeringen van
en klein rotnein komt.
Demosthenes tegen Philippus; van Cicero tegen "Intonius; fig. bitfe fchimpre- Philosophique , adj. wijsgeerig , filefefisch.
Un discours
een wijsgeerig gejprek.
den, fcherpe hekeling.
Un abregh , een kort begrip over de
Phillyree , f. t. dc bot. zekers altijd green
filefofie. Cela est ecrit dans un esprit trOs
zijnde boom, fieenlinde.
dat is An eenen regt wsjsgeerigen zise
Philobiosie, fat.de mad.liefde tot het Leven, yr.
Philocrise , f. liefde tot hetgoud , yr.
gerclzreyen. Une nosographie , g ene wijsPhilodoxe , f. t. did. die flandyastig aan
geerige befchrijving der ziekte.
Philosophiquement , adv. wijsgeeriglijk , op
zijn gevoelen kleeft.
eene wijsgeerige, filefofifche ivijze.
Philogynie , f. liefde veer de vrouwen, yr.\
Philologie , f. t. did. algemeene letterkun- Philosophisme , m. valfthe wijsbegeerte,
fchijnfilvfofie , vr.
de, taalgeleerdheid; onderzoek in de
teksten der H: fchrift.
Philosophiste , m. valsch wijsgeer,, fchojn.
Philologique , adj. letterkundig.
of gewaande filefoof; adj. dat van de vat.
Philologue , m. letterkundige.
jche of gewaande wzjsgeeren is.
Philomathique , adj. leerbegeerig. Societe Philotechnie , f. liefde tot de kunsten, yr.
, gezelichap van yrienden der weten- * Philoteelinique , adj. kunstlievend - be.
fchappen, o.
minuend. Societe — ,gezelfchap vankuustPhilomele, f. t. poet. nachtegaal; t. de myth.
beminnenden.
dochter van Pandion,koning van dthene, Philotesie , f. loot yriendfchappelijke rotadie in eenen nachtegaal yeranderd word.
drinken , ter gezondheid van dozen of
Philometor,,
t. d'hist. anc. meedervriend.
genen, bij de erode Grieken.
Philonium , m. (lees philoniome, t. de med. Fhiltration , zie Filtration.
anc. zeker pijnflillend geneesmiddel, o. Philtreon.t.d'hist.anc mince of li efdedrankon.
Philopator,, m. t. d'hist. anc. vadervriend.
Phimosique , adj, t. de chir. Ischurie , tone
Philopatriedalgie, philopatrie domanie, f. zie
door de vernaauwing van de voorhuid
Nostalgic.
ontflane pisopflopping.
Philopedie , f. t. de med. kunst om kinde- phimosis , m, t. de med. vernaauwing der
ren to tee/en zesder lijden.
voerhuid , yr.
Philophane , m. aanbidder van het licht, Phiole,
(tige yarn:.
lichtaanbidder.
Philosophore, m. firalen ge yende, gelato-ch..
Piiilosophaille , f. hoop lviisgeeren.
Phiseter,,
zeer groote yisch die grifs
P „ilosophailler,, v. a. den wifsgeer ui thangev.
amber geeft , m.
Pdilosophale , adj. f. Pierre —, fig. fam. flee n der Phitolite , f. fleen, waarop een afdrukfel
wijzen, voorgevende yet andering der mevan vegetatie is, us.
talon in geud, iets dat weeijelifk te vin- Phlasme ou phiasis , f. t. de chir. kneuzing,
den is. 11 faut qu'il ait trouve la pierre
indrukking van een vlak been, yr.
hij meet goud kunnen waken, word: van Phlebographie , f. t. d'anat. befchrsjying der
iemand gezegd, Wiens uitgave zijn inaderen, yr.
' komen to &oven gnat; iron. .11 n'a pas Phlebologie, f. t. d'anat. verhandeling over
trouve la pierre , hij heeft het buskruid
de aderen yr.
niet uitgevonden, ivordt van iemand ge
Phlebopalle , f. t. d'anat. beweging der bleed•
zegd, die niet "'eel vergand heeft.
aderen, yr.
Philosophaste ,
flecht wijsgeer, /Tech: Phleborragie , f4, t. de med. aderbreuk,
goudmaker.
Phlebotorne , phlebotomiste ,
t. de chit,
Philosophe
wijsgeer, wereldwijze , fiaderiaat erktuig, fnepper ; die daaronele() of. Les anciens
s, de oude
de aderlaat.
geeren. Le vrai ,craint Dieu, de ware Phlebotothie , f. de chin aderlating, kunst
wijsgeer bemint God; iron. die ongereevan ader to laten ; entleding des aderess.
lig voor alles is; goudmaker, - zoeker,, Phlebotomiser,, v. a. aderlaten.
(alchimistc).
Phlebotomiste , zie Phlebotome.
Philosopher, v. wijsgeerig redeneren, Phlege ton , m. t. de myth. rivier tier hel , die
van de wijsbegeerte fprcken , filoroferen.
firemen van y our met zich ',verde, yr.
Il s'amuse 4 —, hij vermaakt zich met to Phlegmagogue , zie Flegmagogue,
filofoferen. Voila bieu —
dai is regt Phlegtnasie , zio Imfiammation.
iwifsgeerig redeneren.
Phlegm , zie Flegui
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salt
Phlegéens, adj. Champs —, vechtpiaats der
godzn en reuzen.
Phlibot, zie Flibot.
Phlibotome, zie Phlebotome.
khlogistique, t. de chim. warmteflof,
vlarnbaarheid , vr. het rdeelte eens ligchaams dat vlambaar is.
Phlogistiquer, v. a. met eene brandbare flog
verbinden.
fierPhlogoide, adj. t. de med. Rougeur
ke roodheid van hes aangezigt.
Phlogopyre 1. t. de med. ontfiekingkoorts.
Phiogose, 'f. t. de med. vliegende hitte van
binnen of va3 buiten, ontfieking.
Phlomis ou phlomide, f. t. de bot. (bouillon
sauva), tort van plant, waarvan de
ouden :order of katoen voor g ene lamp
maakten, lecuwenfiaart , tn.
Phloscope, kagchel, waarin men de vlam
kan zion.
Phlox, in. t. de bot. geflacht van planten
ones eenbladerige bloemen, van eenzeer
Moon rood.
Phlyacograplie, t. fchrijver van
cone vrolijke enfpotachtige navolging van
een ernfiig fink.
Phlyacographie, f. t. d'ant. fpotachtige vro.lijke navolging van een ernstig fink.
PhIvctene, f. t. de med. huidziekte; valfche druiper.
Phlyctênes, f. pl. t, cle med. kleine hitpttistjes op de huid, o.
Phlycteno-ide, adj. t. de med. dat tear hit.
puistjes gelijkt.
t. de med. brandblaar, vs.
Phlysagion,
Phocas, zie Phoque.
Ptiocene, f. zie IVIarsouin.
t. d'hist. nat. munrPheanicure, phenicure ,
nachtegaal , vr. roodflaartje, o.
Plicenigme, phemigne, m. geneestaiddel dat
puistjes veroorzaakt , o.
t. d'astr. zuidgefierntee
Phcenix,
k'holade, f. t. d'hist. nat. fieenmosrel, mos.
ja-visch, die eon gat in eenen flees
boort , en daarin leeft.
f. t. Whist. nat. verlieende flees.
mosfel, vr.
Pholidote,mfoort van pangolin,zie di t woord,
phonascie , 1. t. d'hist. anc. flemoejening.
Phonasque , m. t. d'hist. anc, die leerde de
flew to oefenen.
rhonique, adj. et s. f. zie Acoustique.
Phonocampti q ue, adj. lieu, objet—,
voorwe rp, dat den warklank,de echo,
terugkaatst.
t. de minner. klinkende
Phonolite,
Phonometre, m. werktuig tot meting van
het licht der fierren, m.
Phoques, m. pl. t. de myth. zeekalveren van
Neptunus, waarvan Proteus herder was,
a.; t. Whist. nat. tweeflachtige dieren,
zijnde de ovorgang van de viervoetige
dieren tot de grootfie foort der vislchen,
gelijk de zeehonden, zeekatten enz.
PhorbeIon, m. t. d'ant. band ow het hoofd,
waartnede de fpelers van een blaasin.
firument bun hoofd bedekten, tn.
Phorminge, m. t. de mss. foort van titer
der ouden, yr.
t. cle bot. vlas van NieuwThormion,
Zeeland , a.
Phoronomie,f.t.demec.kennis,leer van debewe.
ging der p aste en vloeibare ligehamen , yr.
Phosphatheon.t. de chim. pho4horzuur-zout,o.
Phosphethe, e, adj. t. de chim. phosphorzuur.
Chuix -- 6e , phospherzure kalk.
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Phosphite, in. t. de chim. zuurzout, door
den phosphorus ,00rtgebragt.
Phospholite de Kirvan f. t. de chim. aluini.
2
ge aarde met phosphoriekzuure
Phosphore, m. t. de chim. phosphorus , licbt
gevende flof,, yr.; t. d'astr. morgenfler,,vr.
Phosphorescence, f. t. de chim. phosphorus
verwekking, vorming; zacht, zwak
Licht, dat eenige ligchamen in het donleer gevcn, zonder hitte noch brandbaar.
held gelijk verrot lout, een bolworrn,
ctiz ; lichting.
Phosphorescent, adj. dat eene lichtgevende
fiof voortbrengt , in het donkere lichtend.
ehosphorcux, se, adj. t. de chim. door den
phosphorus voortgebragt. Acide —, door
het langzaam verbranden van den phos.
phorus gewonnen phosphoruszuur,, volko.
men phosphorus.
Phosphorique, adj. t. de chim. phosphoriek ,
zeef lichtend, licht uitgevend. Acide —,
door tone fchielijke verbranding van
den phosphorus ontfiane phosphoriekzuur,
de onvolkomene phosphorus, t. d'arch.
Colonne—, zuil met een licht,lichtznil.
Pbosphure, t. de chim. phosphorus in
zich bevattend metaal. — de for, phos.
phorus ire zich bevattend ijzer,
Photinge , f. t. d'ant. dwarsfluit der ouden,
Photolugie, 1. t. de phys. leer, verhanJeling
over het licht.
Photometre ,
t. cle phys. lichtsneter.
f. t. de phys. lichtmeetkunst.
Photophobie, f. t. de me.d. lichtfchuwing.
Photophore, m. ou porte-lumiere, licatdra.
ger, vesper.
Photobcaterique, zie Gnomonique.
Phosce , t. t. d'anat. fpitshoofd, waarmeda
do kindfren gehoren worden.
populaire, goPhrase, f, fpreekwijze.
wane fpreekwijze. Un diseur, faiseur de
11 ise pane quo par
s; zie Plirasier.
s, hij gebruikt altijd fpreekwijzen;
hij fp; eekt altijd in gezochte uitdrukkingen; prov. Varier la —. data zoo en
dais weft zoo !even. 1l faut un pen va.
tier la —, men moat fen weinig verande-verzameling
ri ngolloz4gbi:, n1-. t. de gram.
van fpreekwijzen.
Phraser, v. ii. fpreekwijzon tnaken ; geleerd,
of bij wijze van zinfpreuken fpreieen;
eene gemaakte fierlijkheid in het fpre.
ken offchrifven aannemen.
piraseur, in, die fpreekwijzen tnaakt; dig
zich gemaakt uitdrukt.
* Plirasier, in. die zich toflegt op eene go.
dwongene fierlijkheid in het fpreken.
Phratiarque, m. t. d'hist, acc. opzigter over
fchattingen to "'thence
Phratriques, ra. pl. t. d'hist anc. fees: , dat
zulke phratiargues ender elkander gavels, 0.
t. d'hist, anc. go.
Phreatis ou phreatium,
regtshof to Athene, poor de zulken, die
den tweeden moord hadden begaan.
Phrenésie, zie Frendsie.
Phrenique, adj. t. d'anat. dat tot het middelrif behoort,
Phrenisme , zie Vhrenesie.
Phrinitiasis , zie Paraphrenesie.
Phrenitis, f. t. de med. ontfleking aan het
asmleri,fin. t. de med. algetneene rilling,
Phnirede
, huivering.
Phri-ciasie , t'. ziekte yerwekkond. kottil.
Phri.
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PhriecAtte , t. de med. Fievre koorts
met huivering, heete hui veringskoorts, yr.
Phrigane , zie lqigane.
Phronime, m. t. d'hist. nat. atieuw gtflacht
van fehelpdieren, o.
Phrontiste, 111, t. de theol. bepeinzen
d,
fpiegelendc Christen.
Phrygien, adj. t. de mos. Mode —, een der
wifzen van muzlik bij de Grieken.
t. d'hir. nat. gifffpin , vr.
Php ne ,
Phr, ne,m.t.d'hist.nat.dagfrapei in Rusland,vr.
khdiartique , adj. et s. m. t. de med. doodendeniddel, vergift, o.
Phthiriase ou — sis, f. t. de med. et de bot.
luisziekte. (luizenvreter.
Phthirophage , adj. et m. luizenvretend,
Phthisie, f. t. de mid. tering ; — pulmonaire , longziekte.
f. v. erhandeling over de tering.
Phthisique , adj. t. de med. teringachtig.
Phthisnrie,, f. t. de med. tering, veroorzaakt
eene buitengewone pisontlasting.
Phthyricdes m. pl. fchelpisofecten, o.
ne.
Phu, zie Valeria
te de med. ontfhking verPhygethlon,
oorzaken'd gezwel, o.
Phylactere, m. t. de hist. juive. gedenkcedel
der Yoden, iyaarop de tien geboden gefchreven waren. Les — s de patens, geheiligdo woorden op een fink parkemcnt
gefchre y en; tooverteeken, o. talisman.
zie Phratiarque.
Phylarque,
Phyle, f. t. d'hist. anc.fchatting in ilttika,vr.
Phylique , f. t. de bot. foort van kruisdoorn,m.
Phylantes, f. t. de bot. foort van wolfsmelk.
Phyllides,f. pl. geflacht van buikwormen, m.
f. t. d'hist. nat. nieuw geflacht van
infecten, 'net vleugels gelijk een waaijer oak feuilles ambulantes, wandelend
bind geneemd, o.
P.hyllite, f. verfieend blad.
Phyllitis,1.(langue de cerf);t. de botheststong.
Phyllobolle, f, t. d'ant. het firooijets van
bloemen, blade s-en op de graven.
Phyllolite , f. t. d'hist. nat. koolzure kalk ,yr.
Phyllominie, zie Fylomanie.
Phyllon , m. t. de med. foort van bingelkruid.
Phyllopedes, m. t. d'hist. nat. van het
geflacht ,der fchelpdieren.
Phyllostomes, m. pl. t. d'hist. nat. vledermuis
met een vliezig bind op den news, yr.
Phylobarile , m. t. d'ant. opzigter over den
godsdienst, over de offers enz. bi! eenen
.11am te Athene.
Phyma, t.de med.kleinontliehnd gezwel, o.
Physalide, In. on physalie, f. t. d'hist. nat.
zekere zeeworm.
Physcon, adj. t. •d'ant. Ptoleme(ede—rb, upkt:leo:
mousdeikb.
Physconie, f. t. de med.. gozws1 'aan den onPhysetbre:, m. zekere zeevisch, !'port Tan
bruinvssch, gem. souffieur genoemd.
Physicien, m.natuurkenner,natuurkundige.
Physico-mathematique, wis-, natuurkundig. Sciences — a, wetenfchappen uit de
natuur- en wiskunde te zamen, gelijk de
gezigtkunde.
vergrootglas met een
Physic° techniope,
zeer groot veld.
die geene magt aanneemt
Physiocrate ,
dan die der natuur, materialisk.
vermogen der natuur, o.
Physiocratie,
Physiocratique , adj, daartoe behoorende.
Physiognomonie, zie Physionomie.
Physiographie f. natuurbefthrip ing.
Physiologic, 'f. t. de med. bsichrifring van
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het menfchslijk ligchaam Ia des gezonden liaat.
Physiologigne, adj. tot de phyfiologie betrekkelijk, behoorend.
Physiologtste, m. phyfiologist , kenner van het
menfchelijke ligchaam in den gezonders
'bat.
Physionomie,
gelaatkunde , gelaat,
zigt, o. 11 a tun belle —, hij heeft een
Moon gelaat. Sa trompe, zijn uitzigtbedriegt.,Lavater a ecrit sur la —, Lava..
ter heeft over de gelaatkundegefchreven.
Physionomiste, m. gelaatkenner. Son per:.
est on bon —, tiff vader is ten goed
phygonomist, gelaatkenner.
Physionotrace ou physionomotrace, physiononthgraphe, m. t. de gr. foort van teekenaap.
Physique, f. natuut:kunde; natuurleer. La
— fait partie de la philosophie, de natuurRunde tnaakt een deel uit van de wijsbegeerte. it est savant en —, hij is een geiterde natuurkenner. La — d'Aristote,
de Rohant, ds natuurleer -van Aristoteles , van Rohaut. Cet ouvrage est d'une
tres-mauvaise —, in dit work zijn zeer
flechte aanmerkingen over de natuurleer adj. natuurlijk, natuurkundig, phyfiscil.
Imposibilite eene phyfifche, natuurlijke onmogelijkheid. La partie — de cette
question est curieuse, het philifehe deel
van deze vraag is merkwaardig. Dio.
cows —, eon natuurkundig geirprek; in.
ligchaamsgeffel, o. natuurlijke gefhldheld, yr. Le — d'un homme, het phyfl.
fche, ligchamelijke, fioffelifke van een'
mensch. Il y a un três-bean hij heeft
een good gezond uitzigt,natuurlifk gefiel.
Physiquement , adv. natuurkundiglijk , op
eene natuurlifke
Physocele, f. t. de med. zie Pneumotocele.
Physocephale, me t. de med. gezivel, o. op.
zwelling van het geheele hoold, yr.
Physometrie,
tre,
t. de med. ligt ge.
zwel in de baarmeeder, o.
Physophore, m. t. d'hist. nat. geflacht vast
wormen op het water, zeeblaas.
Phytolaca , m. ou phytolaque , f. t. de bot. foort
van dritif, kaanfche frharlakenbes.
Phitolithe, f. t. de miner. verfteende plant,
.plantlfeen.
Phytologie,
t. de bot. ptantkunde,
tenfchap van , verhandeling over de ge*
neeskundige planten.
Phytologique, adj. daartoe behoorende.
Phytomcrrphite f. t. de miner. 'en,
k die ego
plant voorlielt, m.
(planten heeft.
Phytophage, adj. people —, yolk , dat vas
Phytotome, m. t. d'hist. nat. foort van muscle
van Chili, die van gewasfen heft, met
eenets fcherp fnijdenden bek.
Phytotypolithe,
t. Whist. nat. plant op has
een of ander mineraal afgedrukt.
Piabuque ou plabuca m. t. d'hist. nat. timerikaanfche visch met zilveren fchubben„
zilvervisch.
Piaculaire, adj. verzoettend;
d'hist. anc.
Sacrifices — s, zoenoffer, o.
Piadet , m. t. de mar. Turksch fchip bij de
Dardanellen, 0.
Piaire , f. fain. pracht , pronk,praal in kleeding, huisraad trotfcge gang van een
paard, m.
Piaffer, v. u. fain. pronken , pralen trotfchelijk gaan; t. de marech. Un cheval qui piatie, een paard dat CUM% toot..
[closes of mosdigen gang heels.
Pi.
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tat, timer,ten' Pichot du pietiais , m. t.
Piaffeur, adj. t. de marech. Cheval
kaanfc4e tijgerkat , yr.
trotsch, moedig paerd.
C.
d'hist.
nat.
Picicitli-,
Surinaamfche
ka.Plaffeux, adj. prachtzg grootsch.
narievogel.
riailler, v. n. fain. rcereeuwen, rc1reijen,
krUten. Cet enfant piaille toujours , dit Picnostyle, m. t. d'arch. gebouw,, tempo!
met de naauwfle (telling van zuilen.
krift , fchreeuwt altijd.
Piaillerie, f. fam. gerchreeuw, gekrijt ge- Picolet, m.- t. de serr. krammetje in een
floc , dat de _fchot of tong vast houdt.
perpetaelle, dat is
0. C'est une
Picorde, f. t. mil. firooping , firooperij, yr.
ern eeedurig gekrijt.
Alter a la —, op firoop-erif
vrijbuit,
ease, f. rchreeuwer, krijm.
uitgaan; fig. wordt van bijen gezegd.
fehreettwfier,
huilfler,
kriftlier.
re r
Picorer,, v. n. firoopen, op bolt uitgaan.
Pian, zie Epian.
t Picorenr, nt. flrooper, vrijbuiter (ma*
Pianelle f. zie Chaussure.
raudeur).
Piane-piane , fam, adv. zoetfes, zachtfes.
Picot,
in. klein achterwerk, boordrel o.
zachtjes
,
piano.
Piano, adv. t. de inns.
ornoog ant; eene kant , o.;flomp , vr. knoest
Piano-Torte ou forte-piano, m. een forte pivan eenen op den greed afkehakten boom;
ano, foort van klereier.
fpitre hamer der fleenhouwers; t. de
Piasre ou pioste, m. piast, affiammeling
pech. zeker vischnet in Normandie.
van een oud Poolsch "anis.
Piastre, f, t. de corn. piaster, Spaanfche Picote,f.ziePetice verole;t.de manul.zieGuerise
Picoteinent,
m. t. de med. prikkeling, Ile.
zilvermunt, Spaanfche mat.
king. Sentir nu — par touele corps, eene
Plat ou piot, m. Jong van eenen °After, o,
prikkeling over het geheele ligchaam
Piattole, f. melk vat, o.
voelen.
Piaulard, m. huller , fchrifere
Picoter,
v. a. prikkelen, /likens Des sèra•
Planter, v. n. piepen. Les petits poulets
sites qui picotent la peau, waterachtige
de
jonge
hoendcrs,
de
kiekens,
piaulent ,
vochtigheden, die de hudprikkelen ; met
piepen; fig. pop. hullen, weenen.
den bek pikken. Les oiseaux ont picot6
t. de geogr. grondgebied,n.
Piave on pieve ,
yr.
ces eerises, de vogels hebben doze ker/'en
Piazzi, m, nieuw ontdekte planeet , Ceres,
groe.
gepikt ; fam. II est picote de petite vero.
vert,
fpecho.
Pic, t, d'hist. nat.
le, hi,/ is van de pokken gefchonden
ne fpeclzt; houweel, o. (piche), t. de
r
hij is pokdalig • fig. fart-en, tergen.
geogr. rots of bergdie /pits toeloopt of einTePa
picotee toute la journee, hij heeft Naar
van
depiek
digt,v . Le — de Tencriffe
den geheelen dag gefard, getergd.
nerifra; t. de jeu. piek in het piketrpel;
terging, hakketering, fieke.
Turkrche meat van 25 duim; t. de mar. Picoterie, f.
Tchampfcheuting, Tarring. 1.1 cher.
pick - nr gaffe! van een bezaan of brikthe
a
nous
chagriner
par des — contintelloodregt,
lijnregt,Ileil;
zeil; a —, adv.
les, hij zoekt ons door oriophoudelijke
t. de mar. b. l'ancre, het anker is op enfarringen te ergeren. Ce n'est qu'uue
feeder • cote 1 — „lifle trust, waarvan
dat is flechts eene hakketering.
het . ftrand op en neder is; prov. Faire
m. klein Tchuitje in Neder.Ner.
lemand
geheel
in
den
Picoteux,
— et repic h q. q.,
mandibe, o.
grond helpers. Etre —sur son ancre,geheel
Un
d'avoine, sets
Picotin , m.
gerust; zorgeloo s zijn.
fpint, maatie haver.
Pica, m. t. de med. bedorvene, ongeregel.
wollen
fief,
yr.
gicotte,
f.
de eetlust der zwangere vronwen.
t. de verr. glas dat door het ver- Picpus. m. bedelmonnik van deft kids dorp
Picadil ,
geworden is, o.
by Parijs.
glazen geel of don s
y. plaats, waar de Picquet, m. wsrktuig der zoutzieders, o.
Picadon , m. t. de saave
Picride,m. bitterkruid, geflacht van faikerei.
weedasch wordt kort gemaakt, yr.
t. de corn. kleine koperen munt Picrochole, adj. t. de -med. overvioed vats
Picaillon ,
gal, die to veel gal heeft.
te Piemont, yr.
mineraal.
.
Picride,m. t. de minór.pictiet,zeker
Picolion, m. pekpltister, yr.
Picard, e, adj. et s. fam. opregt. Vest un Pidance, f. groote houten learner op de
houtvlotten, m.
bon —, het is eon npregt mensch.
tnuskaatdruif van Montpel- Pie , f. ekfter tn. pray. it crait avoir trou•
Picardant,
la — au nid, hij meent wonder was'
ye
lier, yr.
ontdekt to hebben; hij tneent het juist
Picarel, m. ou picarelle, f. ou severean, m.
getroffen te hebben. II. donne k manger,
t.d'hist.nat.zeebrafem met roode vinnen,m.
la —, hij ileekt onbemerkt lets van zijts
Picassure, f. loodvlak op porcelein.
g. ewin w?g. - Ii est larron comme une
het
achtlie
huis
Picataphor e , m. t. d'astrol.
ij /tech air -eene raaf; t. d'hist. nat. —
des kernels , waaruit dood en erfenisfen
testacee, zekere fchelp wit en zwart go.
voorzegd wordeet, o.
vlakt.
— de mer, zee-ekfier; t. de
Picaveret , m. d'hist. nat. fOort van vlasvink.
d'un reste d'epaule de moo.
Faire une
oecciforme, adj. pekachtig.
ton, het overgeblevene van eenen harnels.7
Picciolo, m. t. de coin. kleine Italiaanfche
lamsfchouder
op den rooster warmer,.
munt, yr.
Fromage a la —, Witte kaas.
Picea ou pease, m. t. d'hist. nat. foort van
Pie, m. t. de mar. Cheval —, bent paard , o.
denneboom, die bars geeft.
Pichet, m. t. de march. de yin. tuitkan der Pie, adj. f. Oeuvre —, godvruchtig work,
heilig bedrog , o.
0. Fraude
• wijnverkoopers, yr.
f. graauwe ekfier ; fig. fain.
Pichichy m. t . d'hist. nat. kleine visch, Pie-grieche,
twistzieke vrouw.
wellesAop
greater is dan zifn ligchaam.
'
Pichina, m t. de coin. zekere Plaatnfche Pie-mere, f. t. d'anat. het onderfle of dant
ne herfenvlies, o.
volle y; flof, yr.
t Pieca, adv. de —, onlangr.
Engelfre bokking.
Pichline,
d'une
Piece, f. fink van een geheel, o.
Pichoiine, f. olifl y an de kleinfle foort.
moue
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montre, -Ten fink van een zakhorologie.

Une — de drap, een flak lakes. Mettre
s, lets in fiukken breken;
q, ch. en
a
fig, lasteren. Vcndre ses meubles
atifn huisraad fink voor fink verkoopen.
s,
leg
dat
flokswijze.
Mettez cela par —
Couper dechirer par — s, in flukken .rnijden , fcheuren. Tomber par — s, bij, in
fizeiken Tailler en — s, geheel
verflaan, in de pan hakken ; t. d'econ.
de verfcheidetze gedeelten van een huffs.
Le salon est la plus belle — de la maison,
de groote zeal is bet fchootege Erik van
het joule. La — d'honneur, tie flaatliekatiler ; t. de bliss. s honorables, eerefiukken ; t. de chap. La —, platgamper, em
er do hoeden mede plat te liampen ; t. de
sharp. Une — de bois, een fink timmerbout ; t. de fond. Les — s, ftukjes die
bij het Boren enz. van een kanon are
vallen; fig. on fain. Mettre les absents
en — 5, de afwezenden lasteren, kwaad
van hen 1preken. Ce journaliste l'a mis
en — s, deze dagbladfchrifver heeft hem
regt doorgehaald. C'est une grosse — de
chair, dat is een lamp fink vleesch, een
die groot en dik is, maar weinig verfland heeft. Accommoder q. q. de toutes
—s, iemand wakker afrosren. II a dormi
hij heeft den gecette Wait tout d'une
heelen nacht aan een fink doorgeflapen.
zij
is geheel fliff,
Elle est tout d'une
zif houdt zich als eon blok, zij is een
mensch, ook een Pe! hoofd. 1.1 emporte la dat was fchamperlifk, prof
gefchertst; klein fluk doek, laken , metaal enz. dat men gebruikt, om lets van
de zelfde natuur daarmede te iterfiellen,
o. Mettre une — a un habit, a un chau,dron, een guk, eenen lap op een kleed,
.op eenen ketel zetten. d'estomac, horstlap ; zekere dingen, die een geheel uitsunken, fink, o. Une — de toile , de
ruban, een fink linnen, band. Une — de
yin, een flak of vat wijn. Mettre nne —
de vin en perce, een vat wijn opfleken.
Une — de terre , fink land. Je le vends h
la —, ik verkoop het bij het fink. Voila
une belle — d'avoine, dat is een fchoon
fink haver. Une d'eau , eene waterkom. Ces arbres content sept florins la —,
deze boomen kosten zeven gulden het
fink. Ce chasseur a the dix s,' deze jager heeft Lien fink gefchoten; t. d'art.
Une — d'arti/lerie , de campagne, een
fink gefchut, een veldfink. Battre la pla.
ce avec trente —s, (de canon), de vesting
met dertig kanonnen befchieten; t. de
fort. — s detachees , afgezonderde of
vooruit aangelegde werken. Une — de
monnaie, een fink geld. Une — de mise,
een gangbaar • fink, o. Voila tine — de
cinq cents, dat is ten fink van vijf cents.
Une — de vingt francs, een fink van twintig franken. Donnez-moi la monnaie de
geef mij klein geld voor die
cette
fink ; pron. Donner a q. q. la monnaie
iemand met gelijke munt betade sa
len, 11 est pràs de ses s, het geld is
bij hem fchaars; zijne zaken zijn in
verval ; hij heeft weinig om van te leven ; fink van bet fchaakfpel dat geen
hoer is, o. La dame est la meilleure —
des echecs, de koningin is het beste fink
in het fchaakfpel; fig. fain. Jouer ou
faire une — 4 q. q. 3 iemand eene pots fpe-
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len. Cette est bonne, die trek, die
pots is goed. Je ne m'y fie que de bonne
sorte, c'est une bonne fine —, ik vertrouve
mij daar niet, wanneer ik van mijne
zaak niet zeker ben , het is een listige,
een flimme vent , een looze vet enz ;gees•
tig werk, gefchrift ; tooneellink, enz.,
achevie d'elocpence, dat is
o. C'est une
een meesterfiuk van weljPrekenaheide
Ces
s de vers ont remporte le prix,
daze dichtflukken hebben den prijs
behaald. Un recueil de belles — s en
prose , eene verzarneling van faze°,
tae flukken in onrijm. On a jou& ore
nouvelle, men heeft een nienw fink
gefpeeld. Cet auteur a fait plusieurs s
de theltre, deze fchrijver beefs verrcheidene tooneelgukken gefchreven. Une pew,
een nafpel.
tite
tiroirs, tooneel.
fink dote geenen zimenhang heeft ; de
taus . Une — de violon, de like, een fink
voor de viool, y ear de fluit ; t. de prat.
, aktene, gedingfluk. L'avocat lui a com+
munique les s, de advokaat heeft hems
de geding-, aktenflukken medegedeeld;
fig. C'est la meilleure — de son sac , dat
is zijn beste fink, fieun. — de four, de
patisserie , gebak , o.
Piecette, f. t. de coin. zekere Spaanfche
taunt; t. de med. ontgeking aan de le.
y er, (in fommige provincien gebruikt);
t. de teint. — de bleu, on le fond, kleur,
die aan de wol gegevere words, one dezelve
:wart te verwen.
Pied, m. vest; poet. Le — droit, de reg.
tervoet. Se tenir sur ses
s, op zijne
voeten ftaan. II passa la riviêre a — sec,
ging droogvoets door de rivier. Marcher
s nus, barrevoets gaan. Donner un
coup de — h q. q., iemand eenen fchep
geven. Se jeter aux s de q. q., zich ie.
mend te noes werpen. Tendre le — a q. q.,
iemand den voet voorhouden, (om hens te
doen vallen). Fouler aux — s, met de voe.
ten vertreden, vertrappen. Des gene de
voetvolk. Un valet de —, een wet..
knecht. Une bête a quatre s, een viervoetig diet-. Les — s d'un cheval, tie
voeten, pooten vat; een paard. Des —s
de veau, kalfspooten. Les — d'une table,
d'une chaise, de pooten van eene tafel,
van eenen feel. Le — d'un chandelier,
de voet van eenen kandelaar. Un verre
casse par le —, een can den voet gebro.
ken glas. Le — de la lettre , het onderile
gedeelte van een drukfchrtft. Au — de
la lettre, letterlijk. II faut °heir de
la lettre, gij meet letterlijk gehoorza.
men. Le — du lit, het voeteneinde van
het bed. Les s d'un vers, de voeten
van ten vers. Mettre une armee sur —,
een leger op de been brengen; t. de Buis.
Petits -- s, klein wildbraad, a. Il aime
mieux la grosse viande que les petits —
hi] bond: weer van een guk osfen of
rundvleesch, dam van klein wildbraad,
gevogelte ; de Chas. het fpoor (trace)
van eenig dier,, dat men vervelgt. Le
veneur a reconnu au — que c'etoit d'une
biche , de jager heeft aan het fpoor herkend, dat het eene hinde was ; t. de mar.
— du montoir, het gijgbeugelbeen. Hors
du —, regter voorbeen van een paard;
voet van eenen boom, berg , van eene
plant, van een gebouw enz. Etre assis
at'
d'un arbre , can den voet van eenen
boom
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Couper un arbre par le
boom
eenen boom aan den voet, ender aan den
/lam afhakken. Arroser une plante par le
eene plant aan den wortel begieten.
d'ceuillet, een afzetfel van eene nagelbloem. Il sort une source du - de la
montagne , aan den voet des bergs ontfp ringt eene bron. Cet arbre seche sur le
-, die boom verd-ort op den /tam. Le d'une inuraille, de voet van eenen issuer.
Donner du - a one echelle, eene ladder
vat fchuins zetten, van onder wat
halen. -droit, post van eene deur enz.
-fort, proefinunt, vr. voet (als lengte'swat). Cette planche a six - s de long,
deze plank is zes voet lang. Cette table
est de quatre s de large , de largeur,
deze tafel is vier veer breed. Douze -s
carres, twaalf voet in het vierkant. Six
chambres de plein zes kamers gelijk
vloers, van gelijke verdieping. - premier, eerfle kleur die men bij het verwen axis zijde geeft, grondverw; fig. fam.
ou prov. Il fact avoir bon -, bon oeil
avec lui, bii hem meet men op zijne hoede zijn. On lui a tire cue spine du -,
men heeft hem nit eene groote verlegenheid geholpen, nit eene netelige zaak
gored. Tirer - on aile de q. cn. eenig
Voordeel van iets halen. Prendre, trouver, avoir - dans une riviere, den bodem,
grond van eene rivier raken. Perdre
den grond verliezen. Mettre - a terre,
voet aan land zetten, afflappen.
II y a long temps qu'il n'a mis le - ici,
het is reeds lang , dat hij niet bier is
geweest. Aller de son - gaillard,
zaaus gaan, en met weinig kosten reizen. Faire le - de grue, langzaam gaan,
tang /loan fchilderen. Combattre de ferme, vechten zanier eenen voet to wife
ken. Cette armee est armee de - en cap,
dit'leger is van het hoofd tot de voeten
gewapend. Faire le - de venu , zich voor
iemand bulge's, vernederen. 11 a les chauds, hij zit er warmpjes in. Lacher
vaguer, le —, wegloopen, niet flaan blijvers. Aller de bon - clans une.atfaire,zich
eener zaak ernstig laten aangelegen
ieggen. Ii marche d'un droit, hij gaat
apregt to werk. Se mettre en colere pour
tan - de mouche, om eene beuzeling kwaad
warden. Faire des - s de mouche, banepooten maken, flecht fchrijvets. C'est
une vache a bon -, dat is eene melkkoe,
Beene veordeelige zaak. Si vous lui donnez it en prendra quatre, wanneer
men hem eenen vinger geeft, wil hij de
geheele hand hebben. Faire le - de nez
q. iemand fchandelijk afwijzen.
11 a eu un - de nez, hij heeft eenen langen news gehaald. Faire haut le -, eonsklaps verdwijnen, wegloopen. Je le prig
au - /eve, ik nam hem bij zijn woord.
q. en -, iemand voorthelpen.
Mettre
11 a etc deferre des quatres s, hij is geheel in het naauw, tot zwijgen gebragt.
Tenir- boule, voet bij fteek houden,thear.
fig , zonder ,sphouden aan zijn work zijn.
Its vont du maine - dans cette affaire , zij gaan
in doze zaak op gelijke wijze to werk. Cet
homme a le marin, dat is een goed zeeman. Haut le -1 fcheer, pak u weg !
Iteduire au petit -, in eenen flechten of
ellendigen flaat brengan. 11 tie se monhij is een flisome vast ;
elle pas du -
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hij That Vet "slot foppen. Il a trolly&
chaussure it son -, hij heeft een kolfje
naar zijne hand gevonden. Sentir le - de
message, flinkende voeten hebben. Etre
sur un bon - dans le monde, bij de wereld in goed aanzien flaan. Se mettresur
le — d'un savant, voor eenen geleerden
doorgaan, gehouden worden. th ous étes
encore sur vos s, gij hebt nog de vrije
keus ; gij zijt nog door niets gebonden. Sur quel - sommes,nous ensemble?
op wat voet, hoe flaan wij met el..
bander ? Mettez cette injure sous vos
acht deze beleediging niet. 11 vous fact
prendre les chows sur en autre gij moot
de zaken antlers befchouwen,aanvatten.rai
achete ce drap sur le - de deux dncats ik heb
dit dock, laken, tegen twee dukaten de
el gekocht. Se trouver toujours sur see
- s, in alle gelegenheden zich rnanhaf.
tig houden. Etre sur le - d'homme puissamment riche, voor een fchatrijk mensok
willen doorgaan , gehouden warden. Sur
le - oh sent les chores, je doute que,
op den voet, zoo als de zaken nu flaan
twijfel ik of. Il a pris our ce que vous
lui avez dit, hij heeft zich gerigt naar,
verlaten op het geen gij hem hebt gee,
zegd. Il ne sauroit tomber que sur ses -s,
het ban hem niet kwalijk gaan; hij komt
er altos: goed af; - it -, adv. voet voor
voles hex
voet. Je le suivis laregzaam, voet voor wet, op• den voet.
Aller
-, langzaarn gaan:
d'arrache, op fiaande voet.
Pied-k-terre, m. klein
waarin mete
zelden of bij geval 113apt.
Pied-bot, m. horrelvoet.
Pied-bote i e, adj. horrelvoetig.
Pied (arbre) cornier, m. zie Cornier.
Pied-d'allouette ou delphinium, m. t. de bot.
ridderfpoor, yr.
Pied-d'Ane,
zekere fchelp, vr.
Pied de biche, _f. t. kleine koevoet
van canon voet lang ; t. d'orf. Une ca•
fetiere a - s de biche, een koffijkan met
ree yoeten, geklaauwde pooten; t. de serr,
foort van fluitboom eener poor: of deur ;
t. de tourn. geitevoet , non holsters fchroeyen uit to hollen; t. de chir. zekere kis.
zentrekker.
Pied de boeuf, m. foort van fpei, o.
Pied de chat , m. t. de bot. zekere plant,
muizenoor.
Pied de cl*tyre, m. t. d'artil. breekifzer, o.
groote koevoet ; derde been van een bok
(bicoque), o.; d'impr. beekdrukkers
werktuig, tot het losmaken der drukbal.
len ; t. flebot. kleine wilde angelica ,witte
engelwortel ; t. d'horl. horologiemakers
werktuig , tothet affpannen der veiren, o.
Pied de coq , m. t. de bot. hanevoet.
Pied d'etipe, m. 'kiss van een aanbeeld hi/
de fpijkermakers.
Pied de griffon, m. t. de bat. flinkend nies.
kruid (ellebore puant); t. d'acc. zeker
werktuig der vroedmeesters met conies
hank, gebruikt wordende in meeijelijke
verlosfingen.
Pied de lievre, m. t. de bet. hazevoet, m.
kleine klaver.
Pied de lion, in. t. de hot. leeuwenvoet , m.
Pied de lit, m. t. de bat. fear: van orego,
kwendel, ook wilds thijm, wilde
cum genoetud.
t. de bot. evelfskiaetaw,m.
Pied de loup,
lied
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Pied de trouelie, muggepootett, eene tot
kristal gefchotene ftof, die bij het begin der kristaifchieting een zeezout
fchijnt te zips; pl. fijn gekristallifeerd
zeezout, o. ; t. d'iiupr. merkteeken, om tie
aanmerkingen des fchrifvers aan te toonen.
Pied d'oiseau, m. zie Ornithropode.
Pied de pigeon, m. zie Bec tie grue.
Pied de poule,m.t.de bot.fuort van hondsgras,o.
maat van 72 duim, vr.
Pied de roi,
Pied de veau arum ou collocasie , f. t. de bot.
kalfcvoet , de gemeene aiironswortel.
gedeelte van den post aan
Pied droit,
deuren, dat het lijstwerk bevat.
Pied fort, m. proefmunt, yr.
Pied-fourche , m. zegt men van invoer op
de herkaauwende (tweehoevige) diet en.
Pied plat, m.verachtelijk mensch, lomperd.
Pied poll, m. t. de bot. ranonkel tile in
moerasfen groeit.
Pied poudreux , m. landlooper, ten, die
van eenen geringen ftaat verheven is,
rondreizend koopman.
Pied rouge, ou bec-de-hache, m. t. d'hist.
nat. zekere zeevogel , die van fcheipen
leeft, met eenen rooden en zeer fcher.
pen bek.
sante, m. naauwe weg, m.
Pied sente ou
voetpad, o. (sender).
Pieds (vanes —), m. behoeftig mensch.
Piedestal, m, yoet ,tn.voetfluk eener zui l , o.
klein voetfiuk, o. voet waarPiedonche ,
op een borstbeeld rust, m.
Piege, m. firik, tn. val , y r. Tendre, dresser nn een' firik fpannen. On a dresse des — s pour prendre des loupe, men
heeft firikken . gefpannen, om wolven te
vangen. Donner dans le — des ennemis ,
den vijanden in den flrik vallen.
Pierraille ,f.fieenhoop,m. fieengruir; pain, o.
Pierre , f. fleet; ,m. dure ,compacte,refractaire, harde, digte, losfi fteen , die meeijelifie te heuwen is. Poser, mettre la
premiere — a un batiment, den eergen /leen
d'encoignure,
tot een gebouw leggen.
- angulaire, hoekfieen. — a aiguiser,
oliefieen.
— d'aThuile, a rasoir,
choppement et de scandale, /lruikelblok,
0. fleets des aanfioott en der ergernis,
d'aimant, zeiliteen. d'autel , outaar.
fleen. — trattente, bindgeen ; fig. C'est
une — d'atten:e, dat 'is jlechts een begin.
d'alcheron, ffeen in tie blaas van eenen
alectorienne on de coq, lianenfleen.
os.
apy- alumineuse ou d'alan, aluinfieen.
re, yuurvaste, onverbrandhare fleets.
d'aigle (etite) arentifteen, diets men in
de nesten tier arenden vindt. — a feu ou
fusil, vuurfieen ; t. d'art. — a effiler,
wetfleen. — a emoudre, draaiflijpfleen.
— noire, fchuiffteen, om te flifpen. —
de boiogne (reduite en phosphore), zonnefteen, die warm zijnde in het donkere glinstert. — brute, verte et velue ,
ruwe, ongehouwen fleen. — a brunir, fteen
om goud te polijsten. —a broyer les
batir, boomscouleurs, wrifffteen.
s calcaires ou a chaux, kalkfleefteen
met
fchelpen,
coquilliere,
Ben. •-•
fondamentale, grondfleen.
fchelpfleen.
fiere , drooge , harde (teen, die ligt
fpringt of barst. franche, gezonde
/leen, die geene font heeft. — de grele,
hagelfteen. grenne, korrelachtige fieen,
- infernale, helfche fleets. — de lard,
de mine, mijnfleen.
freklieen
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inoulinde, murwe, brekkelig: fleets.
molenfieen. — par.
—demulonir,
paingne, zie Parpaing. philosophale ,
!leen der wijzen ; kunst om good to msken, yr. — prècieuse, edeigefteente.
—ponce,
puitnfieen. — platre,— caroLgips,
pleisterjleen.
rustiquee grof geiouwele
/teen. — de sable , zandjieen. — tle sang,
surnageante, zwemfifen.
bloedfieen.
sorciere, tooverfieen. — du soletl, zit
Girasol. — de taille, arduinfleen. — de
tuuche , toetsfieen. — de tonnere on . de
foudre, dondefleen.
r
— de torrent, piipete
vorrnfleen. — de tef, tufileen. \rive ,
breoVteen, die nog in de groeve is. —
fruits , fleet; in vruchten; t. de med.
fieen, die in de blaas groeit. Avow la
—, den ftees, hebben. 11 a ate taille de
la —, hij is van den freers gefneden;
t. de rOl. • klopfleen; fig. fam. pron. jeter
la — a g, g,, het op ietn g nd gernunt hebben. 11 Ike des — s dans mon - jardin, hij
geeit mij fcheuten onder water, hij valt
mij ter zijde aan. Trouver des — s
son cltemin, hinderpalen op zijnen. weg
vinden. La — en est jetee, het ss ge.
waagd , het lot is geworpen, het is be/list. Faire (rune — deux coups, twee
vliegen in eenen kiap Haan, twee dingen te gelijk does. Voila du vin a fendre les — s, dat is wijn, waarin pit is.
11 gele a -- fendre, het vriest , dat het
kraakt.
Pierree, 1. t. de leydrant. fleenen waterlei•
dingen onder de aarde.
Pierreries, f. pl. edele gefieenten, e.
Pierrette, f. fteeaatje, a.
Pierreux, se , adj. vol fieenen, fleenachtig;
s. t. de med. een, die ziek is aan deft
(teen, fteenzieke.
Pierrier, m. t. d'art. fleenen merrier of
draaibos.
Pierrieres, f. fleenhoop voor eene vast*
plaats, m.
Pierrot, m. kiuchtige Boer op het Italiaansch theater; tamme mesch.
Pierrures, f. pl. t. de yen. bovige knobbelt
ostler aan de horses van een hers , van
eenen rheebok, on.
Piece, f. vroomheid , gedsvrucht, gotivreezenheid. Une — feinte ', eene geveinsds
vroantheid. C'est un homme qui a beaucoup tie —, het is een zeer vroom man;
liefde. filiale, kintieriijke lieftle. La
— des eufans envers leurs pareus, de liefde der kinderen jegens hunne ostlers. La
— pour les morts, liefdevolle gedachtenis
aan de everledenen Des oeuvres de —
godsdi6nstige werken.
Pieter, v. n. t. de jell de gullies, veer aan
de meet houden ; v. a, t. de 'mar. Pietage
et —, de merken des diepgangs op den
voor en achrerfleven ph:la:fen. — le gou.vernail, de peilteekenen van den diep•
gang aan het roer maken. On l'avoit
pieta contre tons les avis „ men had hers
daar henen gebragt , geJlemd ,ietitren rand
to verwerpen. Il est pieta a cela , hij it
daarop voorbereid, gevat ; se —, v. pers.
zijne maatregelen wet semen. 11 se pie.
toit contre la douleur, hij had zijne maatregelen genomen, hij was gewapend, tegen zijne (mart; v. n. gaan loopen,
werdt van vogels gezegd (inns.)
ietinage, m. t. de met. het frappe n, flaw.
pen met de yeeten.
Pie11mm
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Pktinement, tn. de uitwerking van het
fiampvoeten, yr.
ri.tiner, v. H. fiampvoeten, trippelen. 11
pietine de rage, hij flampvoet van woede.
pietisterij, buitengemeene,
Piátisme,
overdrevene godsv; ucht.
Pietiste, m. pietist, angstvallig, oventreven godvruchtig Cht isten.
Pi es ton , — ne, f. voetganger,, voetgangfler. II est bon —, hij is een goed wet.
ganger. Votresoeur est une mauvaise —ne,
sane zuster is eene Ilechte voetgangfier.
Piêtonner, v. n. to voet gaan.
Pietot, m. kleine mand op Malta, yr.
Pietre, adj. fam. armzalig, ellendig. Un
habit —, een arrnzalig kleed. 11 a une
mine —, hij ziet er eilendig sit.
Pietrement, adv. fam. jammerhartiglijk, op
hei
eene ellendige wijze. II est vôtu
is armhartiglijk , zeer arrnzalig gekleed.
vodderij,
pruilerij.
Pietrerie , f.
Pietrir, v. n. zachter lvorden.
Piette, f. ,witte non , duikergans.
Pieu, m. paal, flaak. ivicher, planter un
— en terre, eenen paal in de aarde Haan.
x fourchus, galrelflokken, em netten,
garen, enz. op to droogen.
Pieusement, adv. godyruchtiglijk, op eene
hij is
vrorne wijze. 11 est more tres
une chogodvruchtig geflorven. Croire
, nit vroomheid gelooven.
se, iets
ik geloof dat op uw
Je crois cola
ivoord. Il croit — tout ce qu'on lui dit,
eenvoudiglijk,
kij gelooft
al vat men hem zegt.
godvruchtig,
vroom. Un
Pieux, se, adj.
homme une femme —. se , een vroom
man, eene godvruchtige vrouw. Ce sont
des pensees ses, dat zijn godvruchtige
gedachten. Il rend a son pore les plus
devoirso, hij vervult de teederfte kin.
derpligten jegens zijnen varier. 11 fit &la-.
ter de — regrets, hij toonde een die, berouw. Une fraude — se, een bedrog, dat
nit vcrkeerde godsdienstigheid gepleegd
evordt.
ftreek kanton.
Pieve, Piave ,
t. de mus. zeker Italiaansch
PifFaro,
blaasfpeeltuig, o.
esse, f. triv.eter,vreter, vraat,
Piffre,
eilzigaard, dikbast. II mange comme
un hij vreet , ale een wolf. 11 est deveau Bien--, hij, is eon dikbast, zeer dik
en vet geworden; groote goudjlagershamer, to,
riifrer, (as) , v. pers. (mienx s'empiffrer) ,
zich mesten, zich voi eten, den bast
null en. 11 e'en, taut piffrè ce festin,
qu'il en est tres-malade, hij heeft zich op
dit gastmatti zoo vol gegeten, dat hij er
zeer ziek:v 'ari is.
gache 7 t. de chas. kennis van de pooten van een wild zwijn, wanneer de eene
klaauw langer is dan de andere.
zelor kruid in BraziliE.
Pigava,
Plomon t. de got. foort van ranonket.
Pigargue on pyargute m. zekere vleeschetende yoga met naakte pooren; viervoettg titer van het gefiacht der wilde
geiten, o. pronkbok.
Pigeon, Us. duif, vr. domestique on de
colombier, — prive, Ins, gemeene, tam.
me duif. — de voliêre, flagehtif.
fayard, veldduif, duif, die op het veld
sauvage , rainier,
hear voedfel zoekt.
female,
doifer.
woudduif.
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— cauchois, foort van kropperd
zie Couches. — (a) grosse•gorge , kropperd.
culbutant, tuimelaar. — tournant on
batteur, draaiier. — tambour
mondain,
ou glou-glou, trammel duif:
nounain ou a chaperon, —
maanduif
pftte ou jacobin, nonnetje, jakobijn. —
— (a.) cravate ,
paon, paauweflaart.
Ileurt6 , duif, wier kop
meeuwtje.
en flaart van eene andere kleur zijn.
pattu, duif met
Turc, Turkfche duif.
ruige pooten. messager, briefdrager.
Une, paire de — s, een paar duiven, man.
netje en wijfje. Une couple de —, een
keppel duiven (ern gegeten to worden);
prov. 11 ne faut pas laisser de seiner pour
lit crainte des — s, wegens de duiven meet
men het zaaijen niet nalaten; men meet
bij eene voordeelige onderneming , nit
'f rees veer een klein verlies, niet worden
aj--gerchrikt; t. de ptch. lange ooren of
mazen, waarmede nettenbreijers fomtij.is
hunne netten beginnen; papier van kletn
formaat, o.
Pigeonne, duifje ,o. Veuez ici ma —,kom
bier mijn duifje, zoetbekje, troeteltje.
Pigeonneau,
jonge duif, yr.
l'igeonner,, v. n. t. de mac. den fchoorfteen
haven het dak ophalen; het gips met de
hand en den troffel klaar maken, opleggen bij het ophalen van fchoorfieenpijpen.
Pigeonnier, m. duivenhok, o. duivenflag.
Pigni6e, zie Pygmde.
Pignaresse f. hennepkaardfter.
Pigne, f. zilverfchuirn, o.
Pignes, f. pl. rest , overblijffel van ver.mongd zilver na het wasfcnen, ftukken
zilver,, die nog niet goedgezuiverd zijn.
Pignet, pesse, m. Witte dennenboom.
Pignocker, (lees pi-gniocher) , v. a. lam. perk.
zelen , pluizen, zonder eetlust eten
kieskaauwen.
Pignolat, ingemaakte pijnappelkern, vr.
Pignon, m. (lees pignion) pijnappelkern, yr.
t. de mac. — ou niur de —, kop , Leven•
Bevel van ten huis; kruin van eenen
muur; prov. Avoir sur rue, een eigen
huis hebben; hennepbast, werk , al hetgees; men nit den kennep hekeit, o.;. t.
Whorl. rondfel; tie mdc. driffrad,driff:werk, o.
Pignoni, e , adj. t. de bias. gevelvormig ,in
de gedaante van eene trap, piramide met
tinnen. Une campagne maconnee, pignonce
de deux montants de gueules, een gem-et.
fold gevely ormig veld met roode tinnen.
Pignoratif, ive , adj. t. de jur. Contrat
verbindend , of pandcontract, o.
Pignoration, 1. verbinding, vet panding.
Pignorer, v. n. vereinden, velpanden.
Piga , m. foort van karper in do Comozee-,111.
Pigoche, f. foort van feel.
Pigou, m. t. de mar. kaarfenfleker , ijzeren
kandelaar met twee punten, een op ziftis
en een regt op, zoo eels men in het ruins
en de bottelarij.bij het fluwen gebruikt.
Pigouliere ou pegauliere , 1. t. de mar. plat-.
boot met een gemetfeld fornuis , o.
Pigriéche, zie Pie-grieche.
Pitta, ni. foort van bass in Siberii, die
zich in de aarde vetfchuilt , m.
t. de coin. foort van el in Egypte.
Pibe ,
Piissime, adj. zeer vroom.
Pilastre, m. t. d'arch. vierkante zuil, pi•
laar, vr.
(gekookt , yr.
nau,
dist me; hour, milk en vleesch
Pil•
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Pilchard, m. y itch van het geflatht der haheert veal gertolen, uitgefehroven, tet
ringen.
dozen fchrifver ; aanvallen. Ce Chien
•
f. hoop , flapel,m. line— de livres, eon
pille tons les passants, deze bond valt elhoop boeken. Mettre du bois en —, hout
le voorbijgangers aan; interj. Pills: pak
op [lapel zettem. Une — de boulets , een
aan! vat hem: t. de jeu. roovett, weg..
hales. 11 a droit de — la tourne de tri.
hoop kanonkogels ; — s, t. de hydr. zuiomphe, hij heefk het regt, om het troefi.
len eener fleenen brug. Ce pont a dotize
arches et dix §, deze brug heeft twaalf
bled to rooven.
Pillerie,
bogen en tien zit? len ; t. de phys. La —
f. knevelarij, afeerfing, ftroope•
galvanique, de galvantleche zuil; t. de coin.
rij, dieverif. I1 s'est enriclii Far set — s,
hoop van kepergewigt, dat in elkander
hij heeft zich door zijne knovelarijon,
verrijkt.
zit tot op een klein fluk; t. de pap.
ffamptrog ; Hamper, tn.; t. rte pech. zie Pilleur,
plunderaar, ?sties-diet.
Empile; t. de mon. muntzijde van een
zie Serpolet.
fink ge;e1 i. fkempel van de muntzijde ; Pilloter,, v. a. in het Veine plunderen,wei.
nig reoven. 11 se y4ontence a —, hij vet-•
prov. N'avoir ni Croix ni geen geld,
niers , geenen penning hebben. Jetons
genoegt zich met hier en dear eons
croix et a — a qui l'aura, wij zuilen kruis
kieine bait to waken.
of munt fpelen, wie het hebben zal. Que Pine on cicogne —,
d'hist. oat. foort
retenez-vous Croix on — ? wat houdt R if ,
van eoijevaar in Chili, tn.
kruis of must? Je la jeterois volontieri it its
, f. t. dt bor. zie Pilunaire.
croix ou
de zaak is mij onverfehal- Piloir, m. t. de tan. groote ftok , waarmedi
ik dram" er de hand niet voor bee. I Cie lzuiden in de kuilen gedrukt worden.
Mettre q. q. a laa—au verjus, alles kwaads Piton, m. flamper van eenen vijzel , op se.
Jean iernand fpreken, zonder hens in lets1 nen papiermelen ; t. de verr. ifzeren jlang
to verfckoonen; iemand veal hartzeer aanom het gefMelrene glas on: to roeren;zedoen; t. de bl. fpitfe petal, m. It porte , ker cud wapentnig, o.; t. de mar.
d'azur a trois d'or, hij voert drie fpitfe , kleine /hilts keen.
Piloaage, m. het ftampen der wol ; ornroe.
Palen in een blaauw veld.
rats van gefmolten glen, o.
Pilde , f. t. de drap. zekere hoeveetheid flof
- die men in de kuip doer om to vollen.
Piloner, v. a. t. did. — le verre , het glar
Piler, v. a. flampen, knew:en, verbrijzemet den !tamper ftooten. — la laine , ds
len in eenen vijzel, leak enz.; fig. pop. ' wol omroeren, ens sr de fmerigheid of
to krijgen.
Lustig eten, rchranfen. 11 pile bien, hij
fchranst good.
Pilori, 141. drilhuisje, 0. kaak, yr. fchandpeal. Mettre q. q. au —, iemand in het
P iris , m. gebouw, ivaar de fuiker
flampt words, o.
drilbuisje Zetten. On l'a expose deux
heures au —, men hoof; hem twee uren.
Piler ou canard pointu, m. t. d'hist. nat. langflaartige noordfche tend, yr.
lang aan de kaak gezet; t. d'hist nat. —
ou pilorier, groote rot op Martinique,
Pilette , f. t. de drap. welflamoer.
muskusrot, yr.
Pi our, m. t. de fond. de pharm. flamper ;
Pilorier, v. a. drillen, aan de kaakzetten:
fig. pop. grotto eter, vraat.
lasteren, onteeren.
Pilier, m. t. de mac. pilaar, pijler. Cette
yoke est soutenu par des — s, din gewelf Piloris, m. t. d'hist. nat. zie Pilori.
evordt onderfleund door pilaren; t. de Pilorimegt, m. het zetten aan de kaak.
man. flalboom, waareloor de pear- Piloselle , t. de bot. muizenoor, o. (oreille
de souris).
den in den foal van elkander zijn afge.
fcheiden. — de moulin a vent, de 'lender Pilot, m. hoop zone ; t. de path. gedeelts
van eenen windmolen; t. d'horl. gijltjes
van een zeker net met go oote waxen ,
folle genoemd.
in een uurwerk; fchandpaal ; t. de mar.
s de bittes, fpeenen van de booting; Pilotage, m. het*. of paalwerk, o. C'est du
bois de —, dat is bout tot paalwerk; t.
fig. Se frotter au —, kwarle gewoonten
van anderen aannemen. Cet homme est
de mar. het lootswezen, lootfen,
un — de l'aglise, deze man is eon pilaar,
e.; Ituurmanskunst, yr.
eene zuil, der kerk; fam. Avoir de bons Pilote,
ftuurman, loots. Le sous
de onderftuurman.
gros s, dikke en flerke beenen hebben;
fig. fain. C'est un de palais t hij ligt Piloter, v. a. et n. heifen, paten inflaan;
gedurig veer het geregt, hij heeft alt. de mar. — un nawre, le — hors d'un
port, eon fchip lootfen, hot nit de havers
tifd twistzaken. C'est un — de cabaret,
brengen.
de caffe, hij zit gefiadig in de herberg, .
kroeg , in het koRhuir, hij is een kroeg. Pilotin, m. t. de pech. Les — s d'une bor.
digue, de hoofe'palen van eene met riet
looper.
Piliforme , f. een van de kleinfis oogof harden afgezette pleats aan den zeevliesfes, o.
leant , om viscb to vangen; orgelklephar
mertje, o.
Pillage, m. plundering, [trooping, vr.roef,
Mettre, abandonner one ville act —, Pilotis, m. grondpaal. Eufoncer des —,
•
grondpalen infla4n.
eene /lad der plundering prijs geven,
overgeven ; fig. Tout y est au —, het gaat Pilutaire, m. t. de bot. zekere waterplant van
dear alles het onderfte ba you, alles is
het geflacht van varenkruid; t. d'hist. eat.
zekere grentkever, m.
dear prijs.
Dillarde, adj. plunderziek , roofzuchtig ; Pilule, f. t. de med. pi/. Prendre des -»s,
plunderaar,
roover.
pillen
innemen; fig, fain. ou prov. Doter
s. m.
is —, de pil vergulden; lets baton doom
Piller, v. a. plunderen , rooven. La ville
fut emportee d'assaut et pillee, de [fad
voerkomen, dan het is; lets onaange»
word met floras veroverd en gepluuderd.
names: wel veardoen. Faire avaler la
ll a beaucoup pillO dans cot auteur, hi/
— a q. q. !mond lots met geduld
Mmtos
don*
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does: verdragen; hem lets laten dote),
dat hij ongaarne doet.
r. do pharm.pillendoos, yr.
Pilulier,
Pilumne, (lees pilomne) rn. t. de myth. god
der molenaat s.
groote ztefpreeuw.
Pimalot, m. t.
Pimart-jaune, zie Loriot.
I'Inib6che , f. fam. nufje, pronkftertfe , o.
Pimperah , m. t. d'hist. nat. gi oote Jiang op
Ceilon, yr.
geflacht van visfchen.
Pimeleptere,
Pirnelie, f. t. d'hist. nat. vetkever ,
Pimelite, f. pimelit, garde one een cliry.
fophrafe.
Spaanfche peper,, vr.
Pinicnt,
Pimentade, f. fasts van Spaanfche peper, yr.
Pimpant, e, adj. opgefchi kt, moo;, opgetooid.
Pimpesonee, f. fain. viesneus , m.; zie
beche.
Pimprelocher, v. a. het haar op eene berpottelijke wijze opmaken.
Pimprenelle, f. t. de loot. pimpernel.
Pin, in. pion. of harsboom.
Pinacle, m. tinne van een gebouw, yr. N008 Chiist fut transports sur le — do ternYezus Christus word op de tinne
des tempels geleid; fig. Mettre q. q. stir
le —, iemand hoog verheffen, tot eenen
.hoogen ftaat brengen; fam. iemand zeer
prifzen, betnelhoog verhefen.
Pinacotheque, f. kabinet fthilderifen.
Pinaie , f. t. de bot. eene met pijnboomen beplante plaats ; piftaboomenbosch, o.
Pirtriens, m. pl. t. d'ant. priesters van Herkules, die de ingewanden der offerdie•
ren niet eten durfden.
Pinaru, m. foort van flijm- of fnotvisch.
Pinasse, f. t. de mar.pina,pinks,kleinroei- en
zeilvaartuig met eenen vierkanten voorfteven , o.
Pinastre, m. t. de bot. wilds pijnboom,
t. de marech. een
Pincart on rampin,
paard , dat het voorfte gedeelte van het
1,oefljzer het meest verflift.
Pince, f. het soiterfte der klaauwen of hoevon van fommige dieren; 1/zeren handboom, koevoet, m.; breekijzer, o. fpits
teeloopende plooi of vouw, yr.; pl. de
vier voorfte tanden der paarden, twee
van boven en twee van beneden, tn.; de
vier fnijtanden e PI. ou serres,
de fcharen van eenen kreeft; nilptang ;
foort van vogelftrik, m.; t. d'hist. nat.
oo r t van oorworm; onderfte rand der
fklok,
waareegen, de klepel llaat, m.;fam.
Cu prov. L'argent est sujet a la —, aan
het geld vergrijpt tnen zich ligt. Il a
hij is eon inhalig mensch,
bonne
een fchrekpot. Avner one etoffe — a —,
eene jtof knapjes met de el afineten.
Pince-balle ,f. kegeltang voor breeuwers , yr.
m. fain. groote gierigaard, yrek.
boosaardig en zwaarPince-sans-rire,
moedig mensch.
Pince , m. t. de inns. een ftaccato , pizzicato op het klavier, o.
Pince, e, part. et adj. Air —, style —, gedwongene handing , geelevongen, gekunstelde fchrijfitijl.
Pinceau, m. penfecl, a. 11 n'a pas encore
donne le dernier coup de — ce tableau,
hij heeft aan deze fchilderij nog niet
de laatfte J-ireek met het penfeel gege.
y en ; hij heeft de fehilderif nog niet
la colle ,
Alaar gemaakt. —
kwast. —a goudronner, teerkwast; fig.
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de pen eons fehrifvers;t.cl'hist.nat.— marin on
de mer, fteenboorder, foort van zoophyte.
Pine e, f. vingergreep, zoo veel man met
twee of drie vingers vatten kan. de
tabac en poudre, een f'nuifje, o.
Pincelier, m. penfeelbakje , o.
Pincement, m. t. de jard het nijpen, knijpen der joage uitfpruitrels, o.
Pincer, v. a. knijpen, nijpen; afknijpen.
11 m'a pince jusqu'au sang, hij heeft mil
tot op het bloed geknepen ; t. de jard. —
les bourgeons d'un arbre, de" nitfpruitfels
van eenen boom knijpen ; t. de mar.
le vent, den wind knijpen, fcherp
bif den wind zeilen; tegen den wind
inkrimpen; t..de marech. een paatel een
weinig de fporen geven, zonder het to
!token. — des deux , fchetp , fterk de
fporen geven; t. de onus. (jouer) le
lush, Pt harpe, op de luit , de harp
fpelen (vieux).
une piece de vaiqselle,
den fcherpen rand aan y aatwerk maken; fmarten. Le coup l'a pince,
de flag beef; hem (mart veroorzaakt ;
fig. fam. fteken , fcheuten ender water
geven, ftekelen. — en riant, al lagchende fteken onderwater geven, befchimpen;
de kat in het donker knijpen.
Pincetter, v. a. het haar van eenen baard
met een nijptangetje uittrekken.
Pincette, f. haartangetje; pl. tang, vuurtang , yr.
Pinclie, f. t. d'hist. nat. leeuwenaapje , o.
Pinchebeck,
t. de miner. zeer fljn fpinsbek, gemaakt nit koper en een vierde
of viffde gedeelte zink effpiauter, o.
Pinchina , m. grof laken , dat to Toulon
gemaakt words. , o.
Pinson, m. neep, kneep, y r. Faire stn —
avec le bout des doigts , met de vingere
fpitfen knijpen; lidteeken, dat daarvan
overblijft; t. de marech. foort van ton.
getje aan een nijptangetje, o.
Pincure, f. kleine vaIjche vouw, die onder
het vollen in het laken gekomen is , vr.
Pindarique , adj. t. poet. in den fmaak van
Pindarus, een Grieksch dichter.
Pindariser, v. n.pindariferen , met gemaakt.
heid, al to uitgezochte uitdrukkingen,
fpreken.
Pindariseur, m. fam. die gemaakt fp'reekt ;
woordekunstenaar, grootrpreker,
Pinde , m. t. poet. zangberg, (eon aan
Apollo en de zanggodinnen gewijde
berg); fig. Les habitans du —, de bow.ners van Pindus, de dichters.
Fine-abson, m. t. de bot. Amerikaanfche
boom, welks vrucht zoo groot tels een
appel, en zeer vergiftig is, giftappel.
boom , m.
Pineal, e, adj. t. d'anat. Glande
herfen.
klser, yr.
Pineau , m. t. de vign. Auvergne ,druif;
de bot. foort van palmboom van Guiana, m.
Pinee, f. beste ftokvisch, M.
Pingouin ou pinguin, m. t. d'hist. nat. pin.
gain, vetgans , yr.
Pinguette, zie Grassette.
m. t. de bot. melkachtige boom
in hale, tn.
Pinnas, m. zekere Amerikaanfche vrucht
( pijnappel).
Pinnatifide, adj. t. de bot. Feuilles
ge(leufde bladeren.
Pinnatipedes, ni. pl. t. d'hist. nat. Alasf der
water y ogels, yr.
Pia.
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Pinue, e, adj. t. de bot. met kleine blaadjes.
Pinne-marine,
t. d'hist. nat. zeejlak, die
men gelijk mosfelen eten kan, yr.
Pinnite, f. vetjleende zeeflak.
Pinnotere , m. t. d'hist. nat. kleine krabbs,
die in de zeeflak zit, yr.
Pinnulaire, f. t. d'hist. nat. yin van eenen
verfleetzden visch, vr.
Pinnule, f. vizier van eenen graadboog,m.;
t. de mar. vizier op het peilkompas.
Pinocher,, v. a. zie Pignoser.
Pinpignon , t. de pèch. ring van touw,
em de mazes van netten te zamen te
hechten, m.
Pinque, (lees peink), f. t. de mar. pink, yr.
Pinsbeck, zie Pinchebeck.
Pinson, m. vin?' , vr.
Pinsonnde, f. vinkenjagt bif nercht, vr.
Pinsoteuse, f. t. de manuf. die op linnen,
dock fchildert, zoodanige teekeningen,
die men op de pleat viet graveren ken.
Pintade ou poule de Nomidie, f. elfrikaanfche hen; zekere gevlakte fchelp, dimerikaanfche parelflang, yr.
Pintail, m. zeefazant.
Pinte, f. pint, oak de inhoud dearvan,
Une d'dtain, eene tinnen pint.
Une — de vin, eene pint wijn; prov. 11
n'y a que la premièie — qui coute, bij yele dingen is flechts het begin mogelijk.
1VIettre — sur ehopine, zich vol zuipen.
Je voudrois qu'il m'en eAt coute use — de
mon sang, et que cela ne fat pas arrive,
ik wenschte, dat ik het met mijn eigen
blued had kunnen beletten.
Pinter, v. n. pop. zuipen, bekersn, het
glaasje hoog ligten.
Pintereau, m. jlechte fchilder.
Pinton, m. klein pintje, wijn voor linen
eerfoon.
Piochage, m. het hakken met. het houweel.
Pioche, f. houweel, o.; ftuk ijzer ale etn
winkelhaak bij de orgelmakers, o.
Pioeher, v. a. — la terre, de aarde met
het houweel omhalen; fig. fain. hard everken.
Piochet, tn. t. d'hist. nat. kleine pimpelrnees,vr.
Piochon, m. t. de sharp. kleine simmermansdisfel , m.
Piole, e, adj. belpikkeld met verfeheidene
kleuren, bone.
Pioler, zie Piauler.
(gazouillement) gekweel der
Pious, piois,
vogelen, o.
t. de jeu. d'echecs, beer; fthiif
Pion ,
op het dambord, yr. Mener un dame, met eene fchiff eenen dam halen ;
fig. on prov. Darner le — r q. q., iemand
de loef affieken, hem eene vlieg afvangen, hem ergens in voorkomen 11 est
—, hij is dronleen.
Pionne, f. t. de bot. zie Pivoine.
Pionner, v. a. verfcheidene beeren, fehije
y en wegnemen of flaan.
Pionnier, m. fehansgraver.
Piot , m. pop. net, vocht, o. wijn, tn.
11 aime le —, hij is een liefhebber van
het nat, hij &Hat veel van drinken.
Piote ou piotte , m, t. de mar. klein vaartuig te Venetic, e. roort van gondel, vr.
Pipa , pipal, m. t. d'hist. nat. Surinaamfche
padde, yr.
Pipage, m. impost op de pijpen, no,
Pipe, f. tabakspijp, y r. Charger une
tent pijp floppen. — tie nouveau marie
bruidegomspijp; pi!, (zeker rat). Deu
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s de vin cP7spagne, d'ean-tle-vie, twee
pijpen Spaanfche wijn, brandewifn.
de chaux, de bled, pijp kr-ilk, koren
de chins. koely at, e.; t. d'hist. nut. zekt•
re ivisch van het gejlacht der zeepaarden,
kleine ijzeren beitel der molenaars, m.
Pipeau, m. lokpijpje, vogeifloitje, rietpijpfe, o.; t. poet. herdersfluit, vr.; pl.
lijenflekken, roeden (gluaux); fig. fans.
kleine liste,n, knepen, yr.
Pipee,
vogelvangst met een lokfluitje,
met lijmroeden, y r.; fig. Attraper a la—,
met list krifgen; in het net lokken.
Pipelines, f. pl. vogels ; feort van maluwe.
Piper, v. a. — des oiseaux, vegels met het
lokfluitje lokken; fig. valsch Mien, bedriegen. Its l'ont pipe, et lui ont gagne
tout son argent, zij hebben hem bed-?gee, valsch gefpeeld, en hem al zips
geld afgewennen. — des des, dobbelliee•
nen vervalrehen. Des des pipes, valfche
dobbelftenen.
Piperie, f. pop. betirog in het fpel, valsch
fpel, o. moffelarij, vr.
Piperine, f. foort van tras, cement, nit
o.
Pipette, f. klein pijpje, o.
Pipeur, m. valfche fpeler ; die met het
lekfluitje guit.
Pipi, f. Faire
, pisfen.
Pipiple, in. wild been van Cayenne, o
Piperi, m. zekere vogel, m.
Pipistrelle , m. t. d'hist. nat .. foert van vledermuis, vr.
Pipit on pipet, m. t. d'hist. nat. (bouvier),
vliegeneter.
Pipoir, m. zeker werktuig tot het zamendrukken der beitels (pipes) der molenaars.
Pipot, m. konigvat to Bourdeaux, o.
Pipris, m. klein fchuitje (carrot), uit ee.
nen hollen boom aen het groeve voorgebergte, in Guinea, o.
Piptonichie, f. t. de med. uitvallen der na
gels, o.
Piquage on ragonnement, m. het herfleken
der molenfleenen.
Piquamment, adv. op cene fcherpe, bijtende
wijze.
Piquant, e, adj. jcherp, prikkelend, flekend. Des racines , branches — tes, fiekende wertelen, takken. Chardon — 5 fiekende distel, y r. Le poivre est —, de
peper bijt op de tong. Un froid eene
fcherpe koude; fig. bijtend , ftekelachtig,
fchansper, bits, vinnig; geestig, aardig. Il ne disoit que des paroles — tee,
hij zeide niets dan bitre, gekelachtige
woorden; aardig, aantrekkelijk. C'est
quelque chose de —, dat is ices aardigs,
geestigs. Elle a l'air
zij hesfe een
aantrekkelifk gelaat. Co tableau eat d'un
effet
deze fcliilderij maakt eenen zeer
diepen indruk.
Piquant, m. t. de hot. ftekel, ptikkel. Les
s d'une feuille de boux , de ftekels van
een blad van den /leekpalm. Les chardons sont pleins de — s, do distels zits;
voi flekels.
Pique, f. pick, fpies,
Its portoient lours
s renversies, zij droegen hunne pieken
omgekeerd. Salver de la —, met de [frier
groeten ; plekendrager (piquier); fig.
A asscr q. q. de cent —s, iemand ver over •
ereffen ; t. de mar. blegocier a la lougueur
de Is op een kanonfchot van bet land
veer sinker liggen ; fig. pick; gefchil, o.
M m la 3
twist,
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boos, granaftorig, hetwelk men hem
twist, tn. eneenigheid. II a tine conzegt. 11 se pique de bien danser, hij be.
tre moi, hij heeft eene pick, eenen grol
roemt zich, flelt er eene eer in, um wel
op tnij. 11 y a entre eux quelque petite
te danfen. 11 est savant, du moins it s'en
cr is onder hen eenig klein gefchil;
pique, hij is geleerd, ten minste, hij
tn. t. de jeu. de cartes, fchoppen. 11 a
laat er zich wat op voor ftaan. Il se
heeft
alle
hij
icarte tout le (son)
pique d'honneur, de noblesse, hij is eerhoppen weggeworpen. L'as de —, fchepfc
gierig, bij beeldt zich wat op zijnen
penaas. Jouer du —, uit fchoppen fpeadel in , ftaat dien voor. Se — au jets,
s noi.
len; prov. Voila bien rentrer de
ender het fpslen nicer en nicer op hetzeldat
past
gelijk
de
vuist
op
het
oog.
res,
y e verhit worden; in het fpel volhouden.
Tique-boeul, tn. osfendrifver ; t. d'hist. nat. ,
Piqueron ,
pr;kkel, m. ftekend puntje,
411frikaanfche vogel , m.
o.
houten werktuig , tot het flaan van
e
uurwerkers,m.
Pique-ci sasse, m, Priem der .
pijpaarde, e.
Pienc,-mine, tn. die het mineraal fieekt om
Piquet, m. ftok , flank , m. Les — s des
het in kleine flukken te brengen.
tentes, de tentftokken. Planter le , de
t Piquenaire, m. piekenier,, met eene pick
tentftokken opflaan. Mettre des chevaux
gewapend,
an —, paarden aan ingeflagene ftokkes
m.
botje
bij
botje,
o.gemeenPique nique,
vastbinden. 'winner des —s, ftokken nit"
fchappelijke maaltijd, waar elk een zijn
fteken, om iets naar het meet- of rigt•
gelag ketaalt.
fuser
of te meten; t. mil. — d'infanterie,
Une
epina.
fleken,
prikken.
Piquer, v.
leger- of veldwacht te voet , piket ,
gle Pa piqué, eene fpeld heeft hem ge— sabotte, bellagen piker peal ; t d'agr.
ftoken, gepriki. — un papier, een pafoort van zeis , y r.; t. de boul. fteekpier prikken. Les 'slouches piquent, de
vork
, v, .; t. de corn. zekere korenmaat,
gevoelig
fievif,
vliegen fteken. — au
vr.; t. de jeu. piketlpel, o. Jouer au
ken. Les epines piquent fort , de doornen
— , piketfpelen ; fig. tarn. Lever le —,
fteken fleck. Le chirurgien l'a pique deux
zijne biezen pakken, opkramen. Planter
fora sans pouvoir tirer du sang, de geneesle — chez q. q., zich bij iemand neerbeer heeft hem twee keerengeprikt, zonflaan, neerzetten, zijne woon voor es•
der dat er bloed gekomen is; t. de marech.
nigen tijd bij hem nernen.
un cheval, eon paard vernagelen ; de
Oren geven. — des deux , met beide Piquette , f. zure, flechte wijn, m.; zadelmakers
tangetje,
de mar. fchaal of
fieken;
flikken
,
doornaaijen.
—
poren
maatftok bij mastenmakers.
une courte-pointe , eene fPrei ftikken ;
v.
a. t. de mar. de tniddellifn
fpekken, met fpek deorftei en. On a pique Fiquetter,
(van can' mast of fink hour) bepalen,
ce reti fort propremenc, men heeft dirgeen op het hour zelf etflijnen.
brand netfes gelpekt, gelardeerd; op de
song bijte n • Ce via p ique agreablemf,nt Piqueur, m. t. de chats. een die de jagthotr.
den geleidt, jager te paard; t. de man.
sur la langue, deze leijn kijt aangenaam
zie Casse-cou.
ou de maquignon, voor
op de tong. Ce fromage pique, daze kaas
rijder ; berijder, pikeur ; opzigter over
is fcherp, bijt op de tong. Le poisson
het werkvolk; t. de cuis.JPekker, die het
pique, de visch begint te bederven. De
gebraad fpekt of lardeert. — tie table,
fa farine piquee, bederven meel; fig. bed'assiette , ftnulbroir, die dikwijls gelsleedigen, vfrtoornen, v erbitteren, terj
genheid zoekt , om bij anderen te sten;
vif,
gen. Ce discours Pa piqué usqu'au
t. de cart. papietfieker.
dir gefprsk heeft hem zeer vertoornd,
diep getroffen. 11 est pique d'honneur, Piquichins, m. pl, gewapende boeren onder
hilippus-ilugustus.
hij wotdt door eer aangezet , aangeptikvile piece de bois, pi ler, M. t. mil. piekenier, piekdrager.
keld ; t. de charp.
een ftuk ;lout afteekenen, tot het be;iak- Piquitingue, m. Anzerikaanfche visch , van
une futaille , een vat
het fnoekengeflacht ,met eenenplatten kop,
ken ; t. d'econ.
oprteken, om het vocht te proeyen; t. de
en op den rug eenen verzilverden ftreep.
— au vent, bij den wind opfieken. Piquot, zie Picat.
4
tie
glazen
aan
Pigare,
f. fteek, prik, tn. Une
d'epin— la cloche ou les heures
gle, fteek met eene fpeld, m. Des — 4
do kick flaan. Vaisseau pique de vere ,
de mouches, muggenfteken; ftikfel; slit(chip , dat van de wormen doorvretcn
gefcheiden werk, o. ftopfleek, In, La —
i s; t. de pech. — le poisson, den aanged'une jupe, 'het flikfel van eon' vrouwenbetenen visch wat fchot geven, op ttat
bij beter aan den hengel vastrake; t. de
role. Ces fruits sont tout plains de
s de
ye's
apres la sonnette , words van den
deze vruchten zijn vol wormfauc.
fieken.
y
Cette pelisse, est pleine de — s,
Intik gezegd, wanneer hij den oga vetdeze pels is vol motgaatjes. Line pierre
y olg t , op het geluid van het belletje
rongee de —s, een doorvretene (teen , tn.
hem nagaan; fam. — la mazette, op eene
— les tables opfehuin: Pirabe, an. t. d'hist. nat. vliegende haring, vs.
D ude knol
looPen ,Panlikken. —les coffres , bij voor- Piraguera, m. t. d'hist. nat. zekere visch met
name iteden in de zijkamer long ftaan
groose fchubben, in het sneer van St.
Catharina.
wachten. —les absents, de of, ezenden sn een
tn. t. d'hist. nat. visch in de zes
gezelfchap opteekenen. On ne sait souvent Pirambu
queue mouche le pique , men weer dikwijls van Brazille, m.
vie:, 'war hem fchort , waarom hij boos Piramide, zie Pvramide.
nvordt. Se — , v. r. zich fteken; fig. Se Pirapede,m.t.d'hist. nat. vliegende zeehaan"
— de q. ch., over iets boos, verftoord Pirassoupi, m t, d'hist. nat. zeker Arabisch
worden, zich meeijelijk maken; trotsth viervoetig dier,, den muilezels gelijkende.
op lets worden; zich ergens over beroe- Pirate, m. zeeroover, zeerchuimer. Toinven. 11 se pique de la moindre chose (Won
ber entre les mains aes — s, in de han.
den der veree yers pallen.
Zti lit, hij words over het geringfte
Pt .
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Plrater, v. n. zeorchuimen, kapen. Il ne
beuren konde. Prendre les choses au —,
hif doer niets danzeerooverif.
de dingen op het erelle opvatteie. waire
fait que
a q. q. du — qu'on peat, le:nand op al..
Piraterie , f. eeeroo yerif. Vivre de —, van
lerhande wijzen zoeken te benadeelen;
zeerooverii levee; t. d'hist. nat. foort van
iemand het zoo bout maken all- men kan.
fregatvogel, witte peilikaan, m.; fig.
knevelarif.
Le — aller, het (limlie dat Iceland kan
overkomen. Je serai votre pis — aller, het mag
Piratique , adj. van eenen zeeroover."
loopen zoo het wi 1,op mil kunt gif rekenen,
Piravene, tn. t. d'hist. nat. foort van vlie, m.
(zi
ftaat makes:. Au — aller nous reviendrons
gende visch, m.
Piraya ou piranta, m. zekere visch van Brasur nos pas , ten ergge genomen ,wij timeten hier tear terug koznen,wanneer het ten
Fire, adj. erger , flechter , flimtner. Ce vin
ergfte wit , moeten wij terug keeren. 11
est encore — que le premier, deze awijts is
II
a
rendu
sa
n'a pas de fortune, qui — est, it a Wen des
nog flechter dan de eerfle.
condition —, hij heeft zijnen toeftand
dettes, hij heeft teen vermogen, en war
nog, erger is, hif zit vol fchulden. Je
erger gemaakt, verergerd. Lui pouvoitsera: votre — alter, het mag loopen zoo
arriver rien de —? kende hem wel goat
het wil , op mij kunt gij rekenen, ftaat
ergers overkomen, befegenen; prov. 11
, adv.
n'y a — s gourds que ceux, qui ne veulent
maken. De mal en —, de—en
pas entendre, er zijn geene ergere doevan kwaad tot erger , hoe langer hoe
yen, dan die niet hooren willen. 11 n'y a
erger. Le malade va de maken—, het gaat
met den zieken hoe langer hoe erger.
— eats, que celle qui dort, flille waters
tn. Cette vache a un beau—. ,
hebben diepe gronden. Le remede est — t Pis, in.
deze koc heeft tenon rchoonen uijer.
que le mal, het tniddel is erger , dan het
kwaad. Le —, s. m. de, het ergfle, aim. Pisan, adj. van geftampte aarde.
feesten.
fie, fleck:/1e, Ii est le — de toils ses fro- Pisanesies, f. p1. t. d'anat.
res , hij is de ergfie van al zijne broe- Pisang, m. t. de cont. yavaanfche vijg
.ddamsvijg, yr.
ders. De toutes les conditions c'est la —,
t. de miner. jo.
van alle vporwaarden is deze de gechtge. Pisasphalte ou pissaphalte,
denlifm, y r. en o.
Souvenc qui choisit prend le —, wie kiest,
neetnt dikwijls het llechtge. Vous aurez Pisay, pisei, pis& m.ftamp aarde, geflampe
to aarde, yr. leem, e. Ces mars sont de
du — clans cette affaire , gij zult bif die
deze muren zijn van gefiampte aarde.
zaak te kort komen. Les ennemis eurent
du —, de vijanden hadden het het kwaadst, Piscantine , f. piquette, flechte wijn, m.water, dat op de uitgeperste druiven ge.
leden het meest; prov. De deux maux it
(vischboom, no.
ftort wordt.
fact eviter le —, van twee kwaden meet
men het beste kiezen ; van de need moot Piscidia, m. t. de bot. ilmerikaanfche boom,
Piscine, f. yischvijver; waschbad, badwa.
men eene deugd maken.
ter veer de Turkfche tempels, o.
ou
Pirel , m. t. d'hist. nat. zekere fChelP, yr.
vrucht,
probatiquc, het badwater Siloam of'
Piriforme, adj. t. de bot. Fruit — ,
die de gedaante heeft van eene peer ; t.
Bethesda. Un ange descendit dans Is ,
troubloit feat:, et le premier malade qui y
d'anat. s. 131. Le —, de peervormigefpler
étoit jete, fut gueri , eon engel klom of
der dif , vr.
in
het badwater, beroerde het water,
praauw,
(een
uit
eenen
vitgePirogue , f.
en de eerfle zieke , die daarin nederge latex
holden boom gemaakt vaartuig bif -de
was, were, genezen ; t. de re. oath. planar
Caraiben), tn.
in de facristie, waar het waschwaterder
Pirolle, f. t. de bot. wintergreen, o.
heilige
vaten wordt uitgeflort, vr.
fear:
van
regtop
fiaanPiron, m, t. de ser.
t. d'hist. nat. vischflang,
Piscisore,
fpil eener deur,, yr.
den duinz,
vischvreter.
Pirot, m, zekere vogel, m. jonge gans , y r.
Pisay.
Pirouette, f.kindermolentje,drsaihoutee,0 ; Pise, zie
pray. fig. Qui a de Pargent a des — a, piser, v. a. met flampaarde bounces.
p oor geld is alles to keep ; geld is de piseur, an. die met gegainpte aarde, Item,
metfelt.
ziel van de negotie ; omdraaijing van
het gcheele ligchaana op ednen p oet; fain. Pisiforme, adj. t. d'anat. erwtenvortnig. L'os
_ du carps , het erwtenvormig been der
II a paye ses creanciers en — s, hij heelt
voorhand.
zijne fehuldeifchers met uitvlugten be
taald, is bun ontgaan; t. de man. zwen4, pisolithe f. t. de miner. erwtengren , re.
genwoordig ehaux carbonnatte globutiforfchielijke omdraai van eenpaard,zonder
van plants te veranderen; t. d'horl. kring- me genoensd. (te ftampen.
vormige pendule, yr. flingeruurwerk, o. Pison, m. houten ftansper eta aarde , zlet tas
Pirouetter, v. n. op eenen poet fond draai- Pisones, f. pl. planten met A . cel flampertfee.
pop. pis, vr. wordt geweenlifk
fen ; fain. 11 n'a fait que — pendant deux pion
van diecen gezegd. Le — de chat est.
heures, feeler: twee wren from: zijn ge
tree puant, de kattepis flinkt zeer.
fprek altoos op hetzelfde
'isle-froid, m.fam. druiloor, onverfchillig,
Py rrhonien, zie Pyrrhonien.
ongevoelig tuensch; faro. eon tot de poor:•
Pis, adv. flimmer, erger , flechter. Its sont
reeling onbekwaam mensch.
que jamais ensemble, zit .(roan erger
met elkander dun ooit. 11 n'y a rien de Pissement, tn. t. de med. pisfen. — de sang,
blood pisfen, lozen.
que cela, niets is jammer dal; dat.
ou dent de lion, f. paarde.
Qui — est , dat erger is. On us sauroit Pissenlit,
fain. beddepiebloom; papenkruid,
.- fa:re, men kende niet erger doen. Voi
for
,
pisfebed.
ci ce que i'v trouve de —, dat fehifnt mij
pisse
du sang tout
Pisser,
v.
a.
et
n.
Tane
het erglte bij de zaak to zijn.
Clair, hif pint klaar bleed. Ce garcon
taut mieux, wet of kwalifk , het is mij
pisse au , lit, doze fengen pint in het bed ;
hetzelfde ; s. ITI het erglie llimfle. Le
pro y . Elle a pisse des os, zifhuff eon
— qui puisse arriver, hot tree , dot gee
kind
N. AA nit 4
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kind gehad. Je pisserai sur to fosse, ik
zal u nog overleven; t. de pecii. Faire
— les harengs, ou les tenir a la pisse , de
haringen laten afdruipen.
Pisseur, in. —se, f. pisfer,, pisftcr,piskous,
pisgat, die veel pist.
Pissipesquie, f. die gemaakte manieren heeft.
Pissite m. t. de med. anc. pikwijn.
Pissoir,, m. pishoek ,
pisbak, yr.
Pissoter, v. n. dikwijls en met droppelen
pisfen, wateren.
Pissotiere, f. pishoek,
kleine fontein,
flechte fPringbron , vr.
Pissotte, f. klein houten of koperen pifpfe , kraantje aan erne loogkuip, o.
Pistache, r. pimpernoot of neut. — sur tout,
overfuikerde pimpernoten.
stachier, m. pimpernotenboom , m. — de
Chio ott — lentisque, mastikboom.
Pistation, f. t. de chim. het beftrijken van
vaatwerk ?net Item. ,
Piste, f. voetfpoor, o. voetflap, m. Suivre
la bete a la —, het wild op het fpoor volgen; a la , adv. E Suit oes anzenes a la
piste, hij volgt of drukt de voetflappen
volgt het voetfpoor zijner voorouaeren.
Pistil, m. t. de bot. flampertje, 9. (het
vrouwelifire dee' der bloetnen). Pour
etre fertile, le doit etre feconde par la
poussibre prolifique des ta,mins eta vruchtbaar to zijn, meet het flampertje aoor
het bevruchtende flof der vszeltjes bevrucht warden.
Pistolade , f. pifloolfchot o.
Pistole , f. pigoo/ , vr. Demi —, halve pifool. 11 me deft 5o — s, hij is mij so
"Uhler; fchuldig ; prov. I1 est cousu ae ,
- s, hij is feharrifk.
Pistoler , v. a, p. u. met tens piflool doodfchieten.
Pistolet, m. pillool , vr. Tirer un coup de
een pifloolfchot doen. Quand ils fugent a la portie du —, toen zij een pift oollchot van elkander waren. cl'arfon , de poche, zadel-, zakpiflool; t. clf
min. kiting fleenbeitel; bij de parkstnenttuakers, rend final (taker werktuig), waarmede men het fcherp van het
fclirobijzer ombuigt; t. de pap. papiermakers ketel,
Piatoletter, v. a. met plflolen ichicten.
Pistolier,
pifloolmaker ; die met tens pi.
fteol we! fchiet.
Piston, m. t. hydrant. zuiger sever pomp.
Le — d'une seringue, de zuiger sever fpuit.
Pitance, f. portie eten (in een klooster);
fain. hetgeen men met zijn brood eet.
Aller a la —, op de markt levensmiddelen gaan inkoopen. .11 mange plus de —
que de pain, hij set miser vleesch dan
brood. Avoir maigre weinig is bik.
ken hebben.
Pitaucerie, f. kloosterverzorging, vr.
Pitancier, m. fehafmetster in een klooster,
klooster verzorger, uitdeeler der fpifzen.
Pitaud, an. — de, f. vlegel, lomperd, tn.
onbsfchoft, ongefchikt vrouwsperfoon, o.
Pitaut , in. zie
Pt a riies , in. pl. t. de bot. planten van het
geflacht der narcisftn.
Pitchou, t, d'hist. nat. four: van bastaard nachtegaal in Provence, die de
kapellen order de kool goat opzoeken.
Pita , f. oud flak koper geld, halve Keller ,
p,nning , m.;
vr.
Piteusement, adv. fam. erbarmelijk, jamam-
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merlijk, deerlijk. Crier —, erhmelijk
Ichreettwen.
Piteux, se, adj. janimerhartig, jammer:4k,
deerniswaardig , erbarmelljk. II est dans
un etat, hij is in eenen jammerharti.
gen, deerniswaardigen toeltand. Faire
le , zich jammerhartig aanftellen,
zich houden, als of men zich in eetzen
erbarmelifi{en toeftand be y ond; den ei.
lendeling fPelen.
Pitiable, adj. medelifdenrwaardig.
Pith&l ue ,
t, d'hist. nat. gemeene
kaanfche nap zonder ftaart, rn.
Pith ° , f. t. de myth. de gedin der overtul.
ging bij de Griehen, Suada bij de Re.
meinen.
Pichometrique, adj. t, de ton. Echelle —,
pithometrifehe fchaal, verdeelde meat
ter bepaling van den inhoud Van e en vat,vr.
Pitie , medelijden, mededoogen, o. ontfat ming , deernis. J'ai — de lui , ik heb
medelijden met hem. Etre tranche, emu
de —, door medelijden getroffen, gercerd
warden. Regarder q. q. d'un oeil de —,
iemand met ten oog van medelijden canzien. 11 n'a — de personae, hij beef: met
;demand mededoogen. Ce miserable fait
—, die ellendige verwekt, heart deernis ; fig. fam. ou prov. Ce seroit grand'
— , het zoude jammer zijn. Guerre et —
ne s' accordent pas ensemble, in den ° orlog vindt geen medelijden plants. II vaut
mieux envie que —, het is beter benijd,
dan beklaagd. Il fait des vers que c'est
hij marks ellendige, erbarmelijke
verzen. Vous me faites — de parler ainsi,
het jammert mij , eat gij zoo fPreekt.
11 est fier et dedaigneux, it regarde les an.
tres en —, avec des yeux de—, hi)" is hoop.
moedig en verfmadend, hij ziet anderett
met medelijden aan; vondelingshuis, o.
ou
real,
t. d'hist. nat. pits, een
indifche vogel , zoo groat als eene.fpreeuw.
Pitois, m. t. de peint. verdriffpenfeel , o.
Piton, t. de ser. ringnagel, tn. ringfchroef, yr.; t. d'art. ringbout. — pour
anneau d'ernbrelage , bout, dear de klapmutsring aan vast zit, tn.; t, de geogr.
bergfPits, tn.; t. d'Anpr. Les — s (Pune
presse, de angels , de twee kleine iizeren platen, waarin de fpil van het rot.
bout ligt en loop:.
Pito-real, zie Pito.
Pitoyable , adj. erbarmelijk , deerlijk,janr.
merlijk , ellendig, medelijdend, met'sdoogend ; Hecht. Etre — envers les pauvres, mededoogend fegens de armen zijn.
L'état o4 it se trouve est —, de toefrand,
waarin hij arch bevindt, is jammerlijle.
Il lit d'une maniere —, hij leeft op tone
erbarmelijke, ellendige wirze. tin style
een erbarmelijke fchrijftivijs,flifi•
Ce son: des vers —s, dat zip; flechte yet,.
zen. Lieux
s, zie Hospitaux.
Pitoyablement, adv. erbartnelijk, deerlijk,
enz. 11 vit
hij leeft ellendig, erbark. Vous ecrivez
gij fehriift
Hecht.
Pit-pit, m. t. d'hist. nat. kleine vogel , grasvink van Cayenne, yr.
Pitrepite, m. fierke brandewijn van wijngeest ,
Pitre, f. on aloes — de chanvre des Indiens,
t.. de bot. .dmerikaaniche aloe, fourt vats
lelieachtige plant , yr.
Pittee,
du wijste alter menfchen.
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Pittone, f. t. de bot..pittonia , foort van
de a tout moment hij verandert zijne
borstbes, yr.
plaats alle oogenbllkken. On voit encore
Pittoresque 5 adj. fehilderachtig. Cette conla — ou etoit sa maison , men ziet nog de
tree est tout-a-fait —, deze landflreek is
plaats, waar zijn huis heeft gejlaan.
zeer fchilderachtig.
Retenir une — a la diligence, eene plaats
rittoresquement, adv. op eene fchilderachop den postwagen begellen. Faisons —
aux autres, laat ens voor de anderen
tige wijze.
Pittospores,
plaats, ruimte waken. 11 est demeure
pl. foort van planten met
mille hommes sur la—, daar zijn duizend
eenen veelbladigetz bloemkelk.
man op de plants gebleven. Ce mot n'est
Pituitaire, adj. t. d'anat. Membrane —,flifmpas dans sa dit woord jiaat niet ot,
vlies, 0. Glande , firjmklier, yr.
zijne regte plaats , past niet op die
Pituite, f. t. de med. Jlijm , o. La — Petouffe , het fliftn doet hem fiikken, hij
plaats , ivaar het flew. 11 tient la pre..
miere — de la seconde classe , hij is do
flikt door het flijm. Une — epaisse et reduite, glaireuse, een dik1e en taaije,
eerfle in de tweede klasfe. Si j'etois
votte place, je ne le soutirirois pas, zoo
drabbige, dunne flijm.
Pituiteux, se , adj. t. de med. P:otterig ,
ik in uwe plaats 'ware, zottde ik het
fnetterig mensch.
niet dulden. Cette — n'est pas tenable,
Homme
men kan die plaats niet houden; fig. men
Humeur — se , flijmerige vochtigheid.
Fityriase, f. t. de med. een naar zernel gekan bier niet bit:Oen; t. de gu. plaats,
lijkende uitfiag op het hoofd , aan de oogyr. plein, 0. — frontiere, grensplaats.
La — royale, bet koningsplein. d'arleden , de kin ; kwaadgrond, m.
Pityrolde, adj. de med. Sedement — de l'u.
mes, wapenplaats ; vergader-, paradeplaats ; 'resting, fierkte. Une — forte,
rine, zemslachtig bezinklel van de pis , n.
Pive, f. vischluis; zeepisfebed (aselle de
eene fierke vesting. — maritime , vaste
mer), m.
zeehaven, y r. Assidger une
eene plaats
Pivert ou pic-vert, m. groene fpecht.
belegeren. Emporter une d'assaut ,
Pivette, f. jonge fnip (becasseaux), vr.
eene vesting flormenderhand innemen;
ambt , o. bediening, y r. Une — impor.
Pivoine, m. t. d'hist. nat. zie Bouvreuil.
tante, een gewigtig ambt. Etre en —, its
Pivoine ou pione, f. t. de bot. pioene,
bediening zijn. 11 est hors de —, hij it
pinkjterbloem , roos, vr.
zonder ambt, bediening. Un homme en ,
Iivot , m. fpil, y r. line rot , qui townie
sur con sex rad, dat op zijne fpil
de — , een regeringsperfoon. Jour de —,
ronddraait, o.; t. de bot. hartwortee van
beursdag. 'est aujourd'hui jour de —,
eenen boom, m.; t. fchroeffpits
het is van daag beursdag. La — de Lyon
aan eene boekdrukkers pers ; Rift aan een
eat une des meilleures de France, Lyon
geweer; fig. tam. hoofd, waarop in cede
is eene van de beste handelplaatfen van
Frankrijk.
zaak sets rust, waarop het aankomt;
foort van deeg, o. pap , yr.
Place', m. t. de mar. plaats, effene ondiep.
Pivotante, adj. t. Racine —, lijnregt in de
te in zee, waar bet water van kleur
diepte gaande wortel, hartworrel, tn.
verandert, en fchijnt diner , dan elders;
Pivote, 1. t. d'hist. nat. vogel van het geverheven grond in zee.
Placement, m. het plaatfers van geld. 11flacht der bastaard nachtegalen.
cherche a faire un bon —, hij zoekt zijn
hvote-ortolante , f. t. d'hist. nat. vogel,,die
naar eenen leeuwerik
geld goed to plaatfen, hetzelve goed nit
Pivoter , v. a. t. de bor. eenen hartwortcl
to zetten.
fchieten. Le sapin ne pivote pas, de den- Placenta, (Parriere faix), m. t. d'acc. nage.
ne- of mastboomichietgeenen wertel ; in
boorte, yr. moederkoek, tn. Dans des jueenen teug drinken, zonder aan to zetten.
meaux, le — est double, bij tweelingen
Pizzicato, m. t. de mus. Italiaansch woord ,
is de moederkoek dubbed; t. de but. zaadkick der planten.
om de fnaren in plaats van met den arijkfink met den pink to beroeren.
iPlacer,, v. a. plaatfen, flellen, zetten. —
Pfacage , m. t. de min. ingelegd fchrifnwerk,
tine chose en son lieu, een ding op zijne
e. — par compartiments, inge-legd werk
plaats zetten. Placez vous ict, plaats u
wet verdeelingen; vloeibare mortelbier, neem bier phials. Oii placerez-vous
kalk , yr.
ces livres? wear zuit gij deze boeken
Placaque, tn. vloeibare mortelhalk van vetplaatfen? On le placa confusement, men
te aarde.
flelde het onotdeiijk, verwardeltjk onder elkander ; fig. 11 place bien ce qu'il
Placard, m. t. de jut% aangeplakt bevel , plakaat, o. On a averti le public par un —,
dit, was hij zegt , brengt hij wel ter fnemen heeft het gemeen *doer een plakaat
de, op de regte plaats. Cette repolise n'est
pas hicn placee, dit antwoord is niet op
berigt; (chimp- offpotfehrift ,paskwil,
o. Afficlier des — s, fpoefehriften aanzijne regte plants, is kwalijk aange,
plakken, C'est un
seditieux, dat
brags, past bier niet. Avoir l'ame bleu
een oproerig fehimpfthrift ; t. de men.
placee , le coeur bien place, eene edelfraai bekleedfel over eene deur o.
tnoedige ziel, een wel geplaatst hart
hebben; t. d'escr. — bien son coup , zijPlacarder, v. a. openiijk aanplakken. Ce
riglement est publie et placarde, dit renen floor op de regte plaats aanbrengen;
glen2ent is afgekondigd en openliik aant. de jeu. de bill. — bien la balle, zifgeplakt. On a placardd an libelle a sa
nen bal goed fioten; t, de com. — des
pone, men heeft een lasterfchrift op zij.
marchandises, koopwaren aanbrengen
Aeopen. — de l'argent, geld plaatfen ,
tie aeur geplakt.
Place , f. plaats, ruimte, vr. 11 y a encouitzetten, op interest, renten zetten.
— de Pargent en fonds de terse, zijne gelre ici une
bier is nog eene
lVlettre chaque chose a (en) sa
din op tanderijen uitzetten. 11 a bien
leder
ding op zijne plaats zetten. 11 change 1 plaa tous acs clams,
heeft al zijne
1^I in m 5
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kinderen goed verzorgd, in eenen goe•
den Rand genet. II est bien place a die.
val, hij zit goed te paard. Ce cheval
place bien sa tete, dat paard draagt zijnen kop geed.
Placet, floel zonder leaning, In. tabor:
retje; fmeekrehrift, o. Dresser sin —,
een fmeekfchtift opflellen. Son — n'a pas
encore ete reponclu, men heeft zijn frneekor verzoekfchrift nog niet beantwoord.
Plachettes , f. pl. kleine bower; plankjes
voor leijen.
Placide, adj. fill , rustig.
Placidement, adv. op eene fiille , rustige
wifze.
Placier,
marktmeester.
Placitk , e adj. t. de. jur. goedgekeurd, toegefiaan. Sa requite a ete placitee, zijn
rekwest, fmeekfchrift is goedgekeurd ;
s.m.(eertijds)de titting van het geregt.
Placune , f. t. d'hist. nat. ieoekmocfel , yr.
Pladarotes, in. pl. t. de med. blaasjes met
fcherpachtig vocht op het inwendige gedeelte der oogleden, o.
Plafond , m. zoldering, vr. de peinture , zoldering met fchilderwerk; t. de. mar. het
zet- of rugbord in eene floep; t. de men.
— de porte , dekvlakte over eene deur,
vr.; t. de par. koperen bakblik, o.; t.
d'hydraul. d'un bassin., de grondvlakte
van een waterbak,
Plafonner, v. a. met eene zoldering voorzien. Une chambre plafonnëe, eene geplafonneerde kamer, met bout op pleisterwerk bedekte zoldering hebbende; t.
de peint. Une figure qui plafonne, eene,
volgens de regels der vergezigtkunde gefchilderde,figuur aan eene zoldering, vr.
P1afonneur,, m. die eerie zoldertng van pleisterwerk maakt, ftukadoor.
Plagal, e, adj. t. de mus. feestig en ernflig.
Plage, f. t. de mar. zandflrand, dat flechts
met zeer hoog water ondervloeit, 0.; ondiepe re'd, y r.; t. poet. hemelfireek, vr.;
t. de geogr. windfireek Crumb.).
Plagiaire, m. uitfchrijver van eens anders
werk, letterdief; t. de jur. kinderroover.
Plagiarisme, m. het na of uitfchrijven eens
anders werk, letterdieverij, yr.
Plagiat, m. zie het verige 'woord; ook een
uitgerchreven fink; een kinderroof; vere
keeping van een geroofd kind, yr.
Plagiaule, m. t. de anus. anc. Pat met een
gebogen elude, yr.
kristal," welks
Plagiedre, adj. Cristal
vlakten fchuinsch liggen.
Plagiuse , f. t. d'hist. nat. foort van platvisch
of fchol.
Pligiostomes, Plagiures, m. pl. t. d'hist. nat. vis.
fchen en fchelpen, die zich flechts in de
diepe zee, en niet aan de kust , ophoutlen.
Plaid, m. t. de jur. pleidooi, regtsgeding ,
0. verdedigingsrede, yr.; prov. Peu de
chose, pen de —, wegens cone zoo weinig
beteekenende zaak, behoeft men niet zoo
veel to zeggen; de zaak is niet de moeite waard, om er van to fpreken; plants
en tijd der vergaderingen, pleitzaal;
pleitdag. Tenir les —, regtsdag hoeden. Les — s ordinaires, de gewone regtsdagen. Cette affaire sera jugee lea s tenants, daze zaak zal gedurende de zitting van het geregt beflist worden; prov.
s, door het verEtre sage an retour des
lies van een proces wijs warden.
Plaidable , adj. bepleitbaar. Jour —, on jour
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de plaid, regtsdag. Une cause —, acne
bepleitbare zaak.
Plaidant, e, adj. pleitend. Un avocat ,
een pleitende, practizerende advokaat.
Les parties — us, de pleitende partijen.
Plaider,, v. a. et n. pleiten, bepleiten 5 voor.
flaan, your het geregt verdedigen.
une cause de q. q., de regtszaak Van
iemand bepleiten , yoorflaan, voor het
geregt yerdedigen. Une cause bien plaid e e sees welbepleite, vettledigde zaak.
11 aime a —, hij houdt van pleiten.
wegens
—pourleatgd'nscioa,
de verdeeling eener erfenis procederen,
pleiten, proces voeren. q. q., iemand
geregtelijk aantelagen , hem eon proces
aandoen. 11 a ete oblige de — son tuteur
pour lui faire rendre compte , hij was ge,odzaakt ziinen vooped aan te klagen,
0,2 hells tekening to later; does'.
Plaideur,,
— se, f. pleiter, pieitfler ;
die eon regtsgeding , eon proces voett ;
fig. twistgierige, wargeest. Lui et sa
femme sont de Brands — s, hij en zijne
vrouw zijn et oete vrienden van pleiten,
het zijn twistzuchtige menfchen.
Plaidoirie, f. regts of pleithandel Cette-dare déjà depuis six ans, daze regtshan
del duurt reeds zoo jaren.
regtsdag.
Plaidoyable, t. de jur. Jour
hij is op
Il est assigns au premier jour
den eerfien regtsdag gedagvaard.
Plaidoyer, m. t. de jur. pleidooi , o. reds-voering van eenen advokaat in de vierfchaar voor de regters, pleitrede , yr.
Tout le monde etoit content de son —, leder
een was zeer tevreden over zijne pleitrede.
Plaie, f. t. de med. wand, kwetrq u r , yr.
Une — clangereuse, eene gevaarlijke wend.
Passer cue eene wond y erbinden. Les
cinq — s de notre Seigneur, de vijf won.
den van onzen Hoer, Heiland; likteeken
(cicacrice), o.; prov. I1 ne demande que
— et bosse, hij gaar altijd op yechten
nit; twist en oneenigheid is zijn levee;
fig. La perte de cette bataille est une —
qui saignera long - temps, het verlies van
dozen flag is eene wonde , die lang zal
bleeders, waars'an men de gevolgen lang
zal ondervinden. Le jugement reside contre lui, fait une grande — a son honneur,
het tegen hem uitgefprokene vossnis
croft hem in zijne eer; east zijne ear aan;
t. d.'ecrit. sainte.plaag. Les dix —s d'Egypte,
de tier; pleogen van Egypte; prov. d'argent pent guerir,, n'est, pas mortelle , geld
verlies is weer to herfiellen.
,Plaignant, e, adj. t. de jur klagend. La
partie — e, de klagende partif ;
s.
klager, aankltwer.
e, klaagfler.
m.
looijerskuip,
vr.
Plain,
Plain, e, adj. vlak, e'en, telifk, glad.
Une maiSon en — e campagne, een hills op
het ylakke , in het opens veld. Des chainbres de — pied, kamers gelifk gronds ;
fig. fain. Cela va de — pied , dat
heeft goons zwrrigheid ; t. de corn. Satin gladde fatijn, o. Linge e'en
linnen , 0.; t. de fauc. L'oiseau va de —,
de valk vliegt met uitgefirekte vlerken,
en zonder zich to bewegen; t. de inns.
Chanter le —chant, het kerkgezang zingen.
t. de tan. het kalken.
Plainage,
m. Schotfche fergie,
Plaindre, V. a. klagen, beklagen, betreuf en. — la tete , over hoofdpija klagen.
Je

PLA
Je vous plains dans le fond du coeur, ik
beklaag u van harte. Personne ne le
plaignit, niemand betreurde, beklaagde
hem. Je vous plains de la perte que vous
avez faite, ik beklaag u lvegens het verlies, dat gij geleden heft. Vous étes
bien a —, gij zijt zeer te beklagen. 11
plaint le pain a ses Bens, hij gust het
brood niet aan zijne lieden. Se —,
v. r. klagen ; klagtig vallen. II soufre
sans se —, hij lijdt zonder te klagen.
se plaint comme un petit enfant, hij
klaagt als een klein kind. Que gagne-t-on a se —? wat wins men met kla
gen. 11 se plaint qu'on air voulu le battre , hij klaagt, dat men hem heeft ivillen flaan. Il se plaint la vie, un habit,
hij gun; zick zelven 'loch voedfe( :loch
dekfel. Il s'est plaint toute sa vie le
boire et le manger, hij heeft zich in zijn
ganfche levee :loch eten neck drinken geniet zat gegeten noch gedronken;
prov. 11 se plaint que la mariee est trop
belle, hij klaagt zonder reden, van
weelde. Se — de o. q., de q. ch., zich
over iemand, iets beklagen. 11 se plaint
fort de vous, hij beklaagt zich zeer veer
Quel sujet a-t-il de s'en —? welkes
oorzaak heeft hij, zich daarover te beklagen. Je me plains a vous de votre fils,
ik beklaag mij bij u over uwen zoon.
Paine, f. vlakte, yr. Une entourke de
montagnes, eene vlakte met bergen omgeven. La Pologne est un pays de — s, Polen
is een vlak land, dat veel groote vlakten heeft; t. poet, La — liquide ou humide,
de zee, het pekelveld.
Pldinte, f. klagt; weeklagt, vr. Les — a
d'un inalheureux, d'un malade, de klagten, weeklagten van eenen ongelukkigen,
van eenen zieken. Elle est insensible
ma —, zij is ongevoelig voor mijne klagt
beklag, o. Il en fit ses
s, hij beklaagde zich daarover. 11 en porta ses s au
pore, hij deed er zijn beklag over aan
den vader. Le juge de paix a recu sa
—, de vrederegter heeft zijn beklag
aangenomen.
ive, adj. kagend , klagelijk. Des
tons — s, klagende toonen. Une voix —
ive, eene klagelijke, lveeklagende item.
11 est toujours chagrin, toujours hij is
altijd verdrietig, hij klaagt gedurig.
P1 tintivement, adv. met eene klagende [tem,
klagelijk , klagender wijze. Il chante
hij zingt met eene klagende flem.
Plaire, v. n. behagen, gelieven, bevallen,
aanliaan, aangenaam zijn; behagelijk,
bevallig zijn. Sans ttre belle, elle plait
41 tout le monde., zonder mooi te zijn , beliaagt zij een' leder. Des que nous la vi
mes, elle nous plat , zoodra wij hoar zagen, behaagde zij ons. Cela vous plait
a dire, dat behaagt u, gelieft u zoo te
zeggen. Ce qui lui a plu one fois, lui
plait toujours, wat hem eens behaagd beef:,
kevalt heir Cette couleur te me
plait pas, deze kleur flaat mij Wes aan;
imp. 11 a plu a Dieu de l'afiliger, het heeft
God behaagt, hem to bedroeven. 11
me plait e'en user ainsi, ik vind goed aldus te handelen. Il ne me plait pas que 1
vous y alliez, het behaagt mij niet ,fiaat
teij niet aan, dat gij daarhenen gaat.
11 N ous iriia Faye' , gij geliefs tt be;a•
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len. Faites-moi, s'il vous plait, le plaisir
de le lui dire, doe mij, als het u go.
lieft, het vermaak van het hem to zap.
gen Plait. il? (veer que vous plait-il ) ?
/vat gelieft u? Je compte partir demain,
s'il plait a Dieu, ik denk morgen to vertrekken, zoo God wil; prov. Cela va
comme it plait a Dieu, dat goat zoo ale
het mag ; zoo, zoo. Il est devant lui, aupres de lui, a plait-il maitre, bij fpeels
bij hem den onderdanigen dienaar. Pltit
a Dieu, conj. gave God, behaagde het God.
Plat a Dieu que cela fat vrai, gave God,
dat dit waar was ; a Dieu ne plaise que
j'y consente jatnais , daar behoede mij God
voor, dat ik ooit daarin zoude toefiemmen. Plaise au roi, het behage, mogte
het den koning behagen. Se — v. pers.
en q. lieu , a q. ch. , vermaak, behagen
fcheppen, genoegen fcheppen. Il se plait
a la campagne, hij is gaarne op het land ,
hij fchept behagen, om op het land te
zijn. Son frêre se plait a lire, zijn bros.*
der fchept genoegen in het lezen. 11 no
se plait a rien, niets verwekt hem vermaak, hij fchept nergens genoegen lie.
Le gibier se plait dans les taillis, het wild
houdt zich gaarne in kreupelbosfchen op;
fig. Les plantes se plaisent en cet endroit,
de planten groeijen goed voort, groeijen good op deze plaats. La vigne se
plait dans les terres pierreusea, de wijnifok
flaagt , aardt wel infieenachtigeplaatfen.
Plaisamment , adv. behagelijk, bevallig.
lijk; op cone bevallige, aardige, gees.
tige, koddige , boertige wijze. Il raconite hij vertelt op eene bevallige wife
ze. Elba átoit habillee, zij was op eene
koddige wijze gekleed.
Plaisance, f. lieu, maison de —, lustplaats,
vr. lusthuis , o.
Plaisant, e, adj. vermakelijk, behagelijk,
bevallig, aangenaam; lustig, aardig;
kortswijlig, grappig; onbefch_oft, enz.
Un jeu een vermakelijk fpel. Je ne
trouve rien de — a cela, daarin vind ik
niets bevalligs. II n'est pas — de vous
trouver toujours ici, her is niet aangenaam, u altijd bier to vinden. Il nous
a fait un conte tres hij hoofs ons eene
zeer grappige gerchiedenis verhaald.
C'est un — corps, het is een kortewiflige, kluchtige vent. Voyez un pee le —
animal, zie eons dien onbefcnoften karel.
s. fm-zak, potfenmaker, grappenmaker, een
kortswijlig, keddig, grappig mensch.
11 fait le —, hij [peels den koddigen, den
potfenmaker.
flaisanter, v. n. fi-hertfen, boerten, kerte,
gekrcheren. Parlez-vous serieuse..
ment , ou pour —? fpreekt gij ernstig,
in ernst of kortswill? of on: den gek
to 'chervil Je ne plaisante point, la chose est comme je vous la dis, ik fcherts
niet, de, zaak is, zoo als ik ze u zeg.
Vous plaisantez sur tout , de tout, gij
fChertst, boert met, over alles; v. a.
Its Pont taut plaisante qu'il n'a pu y tenir, zij hebben hem zoo lang ten fpot
gefleld, met hem gegekfcheerd, gebeert
tot dat hem het geduld verging, dat hij
het niet /anger konde uithouden.
Plaisanterie boerterij,kortswifl,ftherts.
Il ne faut pas pousser la — trop loin, men
moat de boerterij , fcherts niet to ver
drifven. 11 tourne tout en —, hij maakt
ait
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flit alley kertswijl. Il prit le dire en —,
kif Ham het gezegde in ftherts op. je
le disois par —, ik zeide het uit fcherts.
— a part, alle boerterij ter zijde, alle
gekheid op eon flokje ; beleedigende be.
fpotting. je n'entends pas cette ik
verfla die beleedigende befpotting niet.
Plaise, in. foort van platvitch,fchol.
vermaak, genoegen, welgevalPlaisir,
len , kelieven, o.; blijdfehap geneugte,
vr.; guns:, vriendrchap, y r.; lust, wil,
enz. m. Prenclre — a q. ch., ergens vermaak in feheppen. Cela fait — voir, donne du — a voir, het is een genoegen, oen
lust, dit te zien. Les — s charnels , de
vleefehelijke lusten, geneugten. Vous
anrez du — a I'entendre, gij zult hem met
genoegen heoren. Sous le bon — de la
c-onr, met het welbehagen, ander goodYinden van het haf. C'est un — innocent
et permis, het is een onfehuldig en gooorloofd vermaak. Se faire un — de son
devoir, zich nit iijnen pligt e'en vet-inaak maken. .11 a renonce aux — s , hij
beef: de vermaken vaarwel gezegd.
Pargent pour les menus — s, geld voor
kleine uitgaven, uitfpanningen. Si, c'est
e is,
votre je le ferai, zoo het uw wil
zoo h t u believe, zal ik het doers. II
sn'a fait un grand —, hij heeft mij een
groat genoegen, eene groote vriendfchap
gedaan; prov. Qui — fait, — attend, ehe
eons weldaad gunst betoont, verwacht
tone andete; de eene hand wasc4t de
—, adv. met, tot vermaak;
andere;
dit
naar believen. C'est un come
is een verhaal, een vertelfel, tot verJ'ai vu toutes ses
exaak, nit de grap.
ik heb al zefne zeldzaamheraretes
den met vermaak gezien. C'est a mon
dat is tot tnijn genoegen. Par —,
bit vermaak. 11 ne travaille a cela que
par hij werkt flechts daaraan *it
vermaak. Jouer par —, om niet fpe.
len , alleen om den tijd door to brengen.
Plumage, m. het afhalen van het haar van
eene huid.
Plamee , f. t. de tan. looijerskalk, m.
?lamer, v. a. t. de tan. — une peau, het haar
van eene huid halen.
Plamerie, f. plants, waar men het haar
van eene huid afhaalt.
Plamoter, v. a. — les pains de sucre, de
faikerbrooden , uit den norm kloppen.
Plamuse , f. pop. klap , m. oorvijg.
Plan, t. de geom. vlak, o. platte, ellene vlakte, vr. grond, m. Des — s coupants , elkander doorfnijdende .vlakten.
La section mutuelle de deux — s produit
une ligne droite, de onderlinge doorfnij.
ding van twee vlakken gee ft eene regte
lijn; t. de geogr. — du meridien, de middagsvlakte , het vlak van den meridiaan;
t. de phys. zwaarte vlakte ; ontwerp,
plan , o. fchets, ir. Faire un een
ontwerp maken. Voila le -- de mon jardin, dit is de fchets van mijnen twin;
t. d'arch. Lever le — d'un bkiment, de
fchets, grondteekening, het plan van
eon gebouw ontiverpen, betzelve opremen ;
Premier — cParrimage, de onderfle laag
watervaten, welke men in •bet ruins
fittivt; fig. Voila mon —, dat is mijn
plan. Executer son —, zijn plan ten nit.
yoer brengen. Le — d'une negociation,
het plan, ontwerp tot eene onderhande-
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ling, negotiatie. Nous avons fait nom
— de vous mener avec nous, wij liebben
ens voorgenomen u mode to nemen; t. de
peint. La degradation des plans, verklei•
sting der voorwerpen van den voor- naar
den achtergrond.
Plan, e, adj. t. de math. vlak , effen, gelijk. Un triangle —, een platte driehoek.
Surface — e, effene oppervlakte. Trigonometric e, platte driehoekstneting ;
t. de mar. Carte — e, platte zeekaart,
lvaarop de middagslijnen door regte en
evenwijdige lijnen warden voorgefleld.
Navigation e, de feheepvaartkunde,
volgens eene platte kaart, de kunst, om
den weg van een fchip naar eene platte
zeekaart to berekenen.
Planaire, f. t. d'hist. nat. platte worm; p,.
wa terw rm en.
Planal, zie Chaise.
Planche, f. plank. Line — de six pieds, eene plank van zee voeten. Une — de chene ,
cent eikenhouten plank. Passer un fosse
sur one —, op eene plank over eene floor,
gracist gaan. La — de derriere d'un carosse , de plank achtcr eene koets; fig.
Faire la — aux autres, den weg batten,
het ijs brekeo, eene brag voor anderen
leggen, hun voorgaan. Se flier sur une
pourrie, op eene verrotte plank vertrouwen; op jets , iemand verttouwen,
dat, die het vertrouwen niet verdient,
te zivak is. C'est tine qu'il a sauvee
de son naufrage, dit is hem van zijn on•
geluk over gebleven. Il est maitre cornme une hij is zoo mager als horst;
t. de cord. het opperge gedeelte van den
houten hiel eons vrouiven fchoens, m.;
t. de cout. flijpJleen met al zijn toebehoer,, tn. Limer ou emoudre en —, een
ft:4k met de vijl en den flijpfieen bewerken ; t. de marech. vlak hoejijzer van eenen tnuilezel, o. ; t. de gr. plant. line
— de bois, de cui,re, eene houten, koperen plaat. d'imprimerie (forme), drukm
plant. t. de libr. plaat , print of prent.
11 y a plusieurs — dans ce livre , er zijn
verfcheidene platen in dit bode. Les —s
d'imprimeurs d'indiennes, de vormen der
fits- of katoendrukkers; t. de jard. (con
che, carreau), tuinbed, o. Une — de tn.
lipes, d'hyacinthes, een bed met tulpen,
hiacinten ; t. de mar. loopplank van de
floep op den seal. cl'ouverture, plank,
welke men aan het boveneinde der Thanten fpijkert, om dezehe in hun versand
to houden. fours de —, legdagen von een
fchip, bepaalde tijd, om een vrachtfchip
te laden of te losfen.
Planchdier, v. a.— une chambre, eene framer
met planken of deelen beleggen , bevloeren.
Plauchêieur, , planker, verzorger van
flerke planken voor fchepen om to losfen;
boordmeester to Patijs.
Plancher, m. t. d'arch. houten of planken
vloer, houten zoldering, yr. (plafoncl).
Frotter un eene houten vloer fchrobe
ben. Toucher de la tate au —, net het
hoefil aan de zoldering rakers; fig. pop.
Ii n'cst rien tel que le — des vaches, que
de marcher sur le — des vaches, er gnat
niets boven het reizen to land; het is veil
zekerder to land dan te water te re'zen.
Planchette,f.plankje,o.;t.de geomoneettafeltie ,o. ;t.de tourn. draaijers borstplankie,e.
Planson on pliptard,
tell, tale van ccnen
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nen boom, dien men afhakt om le poten ;
plantraen, 0. een in bet vierkant gerchaafd fluk ; pl. t. d'e mar. ligte balker,.
t. de bot. zie Platane; t. de ton.
aan
j,iiimrs der knipers , wagenmakers,
beide zijden fillidende ; t. de plomb.
rondo, on debordoir
deborder, un
rond, rond fnijmes der loodgieters. —
a planer le sable, firijker der loodgieters.
Planer, v. a. glad , gelijk vsaken, effenen.
— le Bois, het hoot met het fnijmes (plane) gelijk maken, fnijden. — utye dony e de tonneau, eons duig van een vat
glad fnijden; t. d'orf. Le marteau —,
glad of planeerhamer; t. de chaud. — le
cuivre , het koper op beide zijden flaan;
un terrein, eenen grond eft. de jard.
- fen, gellik flaan ; t. de plomb. — le
plomb, het lood glad, gelijk flaan.
het nand met den Itrijker gra—lesab,
ven; v. n. t. de fauc. zweven, drijven.
Un oiseau qui plane en l'air, tea vogel,
die in de lucht zweeft ; fig. overzien.
De cette hauteur on plane sur la campagne,
van doze hoogte ziet men het veld, het
vlakke land. Son genie plane sur ces matiêres , zijn vernuft, oordeel doorziet
deze dingen.
Planetaire, t. d'astr. afbeeiding der
dwaallterren of derzelver loop, van het
zonnefielrel, yr. planetarium, o.; adj,
dat de dwaalfierren raakt of aangaat, de
planeten betreffende. , La region —, het
R.ewest der dwaalfierren.
f. t. d'astr. dwaalfler, planeet , yr.
La — de Venus, de Jupiter, de planeet
Venus , yupiter, Observer le cours des
— s, den loop der planeten waarnemen.
Planeter, v. a. het boom, elpenbeen voor
de kammen zoo bereiden, dat het de behoorlijke dikte keeft.
Planetique, adj. t. de med. Gonne —, vilegende jicht (goutte vague).
Planetolabe, m. t. d'astr. planeetmeter•
klaneur, m. t. d'orf. de chaud. poleerder,
gladflager.
Planicaudes,m.pl.t.d'hist.nat.geflacht van zekere kruipende zwemdieren ,.platftaarten.
Planiformes , m.pl. t. d'hist. nat. platleevers,vr.
Planimêtre, t. de geom. vlakte, platmeter.
Planimetrie, f. t. de geom. vlakterneetkunde.
Planinostres, tn. pl. t. d'hist. nat. gagacht
der mosfcheni met, eenen korten , gefple.
tenets en platten bek, yr.
Planisphere, in. t. d'astr. et de geogr. plane
hemet, of wereldkaart, y r.; werk' tnig, om de beweging der hemelen te
berchouwen , en derzelver lijnen en kringen op eenen platten grond te teekenen.
Planitas,m.pl.t.d'hisc.n at.verjle e ode zee buizen.
Planoir, m. t. d'orf. poleerbeitel; werktuig
om het lood plat to flaan, o.
t. d'hist. nat. zekere zoetwater.
P anorbe,
flak, vr.
t. d'hist. nat, zoodanig eene
Planospirite,
verfleende flak.
Plant, m. t. d'agr. loot, telg , [chortling;
plantfoen van jonge boornen, o. C'est un
jeune de Bois, dat is een long bosch
van 20 of 3o jaren. Un — de pommiers,
een Jong plantfoen van appelboomen. Un
eene jonge wijngaardplanting,
jeune
wijnflok.
Plantad?., f. boomplanting, boomkweekerif.
Plantage, m. t. d'agr. beplaisting, plantaadje, plantagie,
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Plantaginees, 'f. pl. vats bet geflache der
weegbree,
Plantain, m. t. de bot. weeeree , yr.
Plantaire, adj. t. d'anat. Muscle , nerf
[pier, zenuav of pees der voetzool, vr.
Plantard, zie Hanson.
Plantat, m. eenjarige wijngaard , m.
Plantation , f., t. d'agr. plantaadje, plan.
ting, poring. Les — s d'Amerique , de
fuiker-, rijst- tabaksvelden in Amerika.
Plante, f. t. de 'but. plant , vr. gewas, 0.
printaniere ou vernale, lenteplant.
usuelle, tout»
fiuviatile , rivierpiant.
tig gewas, p oor de huishouding, maar
vooral in dc gerteeskunde; fig. C'est une
jeune — faut cu!tiveir, het as een long
mensch , die opgevued 4 rnoet worden. Gratter la — du pied a q. q., ientand naar den
mond fpreken; roort van rups, die
haar uitgefchud vet aan eenen wortel
hecht. — du pied, voetzool , yr.
Planter, v. a. planten, poten, zetten ; oprigten, aallleggen. — des clioux, keel
poten. — une croix, eon kruis oprigten.
— un etendard, un drapeau, eenen
aard, eene vans: oprigten. — des dchel.
les a une muraille, flormladders aan cc.
nen muur aanzetten. le camp dans une
plaine, het lager in eene vlakte neerflaan. la foi, het geloof planten , den
godsdienst flichten. Je suis bien plante
ici, ik ben hier wel gcplaatst. Plantez.
Ie laat hem d‘ tar flaan. Des cheveux
bien plantis, goed ,net gegroeid, gefthikt
haar. Cette maison est bien plantee , dit
is een wel aangelcgd, goed gelegen hull.
Il se planta devant sa porte, hij ging voor
zijne deur flaan. 11 lui planta l'epee dans
la poitrine, hij filet hem den .degen in de
borst. — des comes a q. q , iemand horens opzetten. Cette figure en pied est
bien plantee, deze flaande figuur heeft
eene fchoone bonding. un snuffler, eet
ne oorveeg geven. Me voilk,bien plants
pour reverdir, daar fits ik moo! te kijken.
Ce cheval se plante bien, alit paard Rant
.good op zijne pooten. — les pains de st*
cre, de fuikerbrooden met do [pits naar
boucle,' zetten.
Planteur, sa. planter, boomplanter, eigenaar van eene plantaadje; iron. C'est
un —de choux, het is een landjonker,, een
edelrnan,die al tijd op het land-blijft wonen.
Plantigrades, m. pl. t. d'hist. nat. op-de voetzolen gaande dieren, gelijk de beeren,
moiler; , enz.
?lanti-sous . phalangien, tn. t. d'anat. wormfpier van den voet, yr.
plantenzuiger.
Plantisuge,
Plantivore, zie Frngivore.
plantijzer der tuinlieden,
Plantoir,
Plaromanie,f. razende zucht tot planting, vr.
Plankule, f. t. de bot. plantenkiens, ns.
t Planturete , f. overvloed , m.
Plantureusement, adv. overyloediglijk, rijkelijk, in overvloed.
Plautureux, se, adj. rijkelijk ; overvloedig.
Un pays —, eon zeer vrtachtbaar land ;
een land, waar alles iac overvloed groeit.
Planulites, m. pl. t. d'hist. nat. planulit,
leant van plantdieren met een hoofd.
Planum, (lees planome), adj. t. d'anat. Os
—, plat oogbeen , o.
Planure, f. houtfpaanders, on plature, t. de
miner. ader in.de oppervlakte van eenig
rnotaal.
Pia-
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Plaque, f. plaat. — de fer, ifzeren plaat.
— de feu, de cheminee, vuur-, haardplaat ; t. de fonrb. — de l'epee , fleekblad van eenen deg en , o. — de concise ,
het beflag achter den A..olf van eenfcnietgeweer ; proefplaat voor tin; trens of
vlecht vats plat Naar; t. d'orf. — de fer,
blikken maat, on; de dikte van gellagen
gaud of zilver to vinden,
Phqueminier, tu. t. de bot„ foort van Ana.
rikaanfche en 44frikaanfche dadelpruim,vr.
Plaquer, v. a. beleggen , bepleisteren,overdekken , bekleeden, — de l'or, de l'argent sur du bois, good-, zilverblik op
bout leggen. 7 des feuilles de bois stir
d'autre Bois de m&ndre prix, dunce bladen ho:tt op ander lieu: van mindere
svaarde — du platre sur one mu.
raille, eenen moor met pleister bekleeden, eenen racer bepleisteren; t. de jard.
— le gfizon, graszoden leggen; t. d'orf.
Vaisselle plaqt0e, pleet vaatwerk. Argent
plaque, pleetzilver. Voila de beau plaque, dat is mooi pleet. Des cuirs pla
clues, flerke hoiden , die men, uit
de looikuip gehaald hebbende , heeft laq. ch. au
test droogen ; fain. ou prov.
nez de q. q. , iemand lets onder den nous
wrijven, verwijten. ou planter un soufHet sur la joue, eene oorveeg, muilpeer
Ke y es:. On lui a plaque sur le corps l'habit du premier venu, men heeft hem het
eerie beste kleed aangetrokken.
t. de
sale ,
Plaque sein ou plaque-sin ,
vitr. glazemakers looden verwbakje, o.
Plaquette , f. t. de coin. zekere kleine meet,
3: finiv.1101.
Plaqueur, m. t. tie men. die bout met ander
bout belegt, bekleedt ; inlegger. — en
argue , werkman, die de latten met Item
overflrijkt.
Plaquis, m. t. d'arch. on de mac. flecht in- gelegd iverk, o. flechte bekleeeting, yr.
Plasme, f. verfcheidenheid van den kalcedoonfleen,
Plasmateur, m. een die de gedaante, very:
' aan lets geeft, kneder.
Plasmatiose, f. kunst, om met klei, !sem
to workenevr.
Plasme , m. t. de pharm. fmaragdflof in art' renijen, o.
Plastique, -adj ^ t. de phil. vormend of voort- brengend , teelend. La vertu — des ani' maux, des vegetaux, de vormende kracht
der dieren, der geleasfen; s. f. et adj.
La —, Parr , de boetfeerkunst, kunst
one in pleister, Item, enz., all* foorten
van flguren to maken.
Plastron, m. borstharnas, borstleder, o.
borstlap, vs. Les maitres d'armes se cotsvrent restomac du —, tie vechtmeesters
doen een borstleder voor. Le — de cordonnier, de borstlap van eenen
maker ; t. d'hist. nat. Le — blanc, het
kolibrietje met eenen Witten hals. Le
d'une tortue, de bui kfchi I , van eene
fchildpad ; t. de serr. borstlap voor het
boron; fig. fpot. Ii ,est le --des railleries
de tout le monde, h] is de fps van een'
icder. — de bordel, algemeene hoer.
se Vlastronner, v. pers. eenen borstlap , een
borstleder voordoers.
d'etain ,
Plat, ns. fchotel, bak , m.
d'asperges, eel fchotel
nen fchotel. Un
met aspergien. Je n'ai mango que d'un
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ik heb f1144r van linen srchotel gegeten.
Les — d'une balance, de fchalen eener
weegfchaal , vr. ; t. de verr. — de on en
verre , glasfchiff, yr. glas in tafels ge.
fneden, o.; fig. fam. Donner tin — de son
metier, eene proef van zijne kunst geven.
11 joue parfaitement bien du violon , et it
nous donnera un — de son metier, hij
fpeelt volmaakt wel op de viool , en hij
zal ons eene proef daarvan geven. C'est
un — de son metier, dat is een van zijne
guitenftreken. 11 le sert s converts,
hij houdt zich, als of hij zijn vriend
was, maar heimelijk werkt hij hem
tegen; hij fpeelt valsch ; vlakte, vr. het
vlakke gedeelte , de vlakke zijde van
jets ; het plat (platte - forme) over eene
gang, enz. Le ..- d'un content, d'une regle,
het vlakke , platte van een mes , van een
liniaal. 1.1 lui donna des coups de — (Pd•
pee, hij gaf hem klinkflagen, Hagen met
de vlakte, met het platte van den de.
gen. Donner un coup (frapper) du — de
la main, eenen flag met de vlakke hand
geven. Nous avons trois — a dans notre
cour, wij hebben drie platten op onze
plants; fig. Il fait merveille du — de la
langue, kij belooft veel en houdt wei.
nig ; t. de mer. 11 donne du — de la lan•
gee, hij vleit met de tong ; hij praat
mooi ; t. de mar. — de matelots ou de
soldats, matroozen- of foldatenbak. — des
varangues, vlakke gedeelten der bulkflukken. — de la ratne, het platte of het
blad van eenen roeiriem.
Plat, e, adj. plat, vlak, efen,
glad. Un nez een platte netts. Un —
pays, een vlak, efen land. Avoir le vi.
sage —, een plat, glad gezigt hebben.
Des cheveux
s, vlak, fluik Naar zqn.
der krullen. Du poisson
platvisch;
eenen ledi.e
fig. fam. Avoir le venue
gen bulk hebben ; niets in het lijf heb.
e, zijne beers
ben. 11 a la bourse bien
is tamelijk ledig. Tenir un discours
zoutelooze redo hoiden. Tout
eene
ce qu'il dit est fort —, al ivat hij zegt, is
zeer laf, gemeen. De la broderie
e,
ellen, glad flikwerk. e peinture , ef.
fen fchilderwerk op eenen platten grond.
Du vin--, fchrale, flechte wijn.
re a ✓ e couture, geheel in de pan haku.
ken, geheel verflaan. Rime — e, platte,
gemeene rifm. 11 demeure hij floe i
geheel verlegen , wend geheel befenaamd;
e terre, op den vloer, in den greed.
II tombs a e ;erre, hij viel op dcn
grond vlak ceder ; a —, tout a —, adv.
rend, regt nit, onbewimpeld. Il l'a re.
fuse tout a, hij heeft het ronduit ge.
,veigerd; fans. Etre etendu tout — dans son
lit, geheel uitgefirekt op zijn bed liggen.
Plata, m. t. de com. zilver, o. Un ducat,
un real de —, een dukaat, een reaal ire
zilver, , m. (yr.
Platagone,m. Griekfche citer:tnet fchelletjes,
Platalee, f. zekere vogel.
Platanaie, f. t. de jard. plants met plataan.
boomen geplant.
Platane ou plane, m. t. de bot. plataanboom,
platanus, groote boom met dunce en reg.
takken, ?hi foort van brafem , m.
t.d'hist. ant. eene met plataanPlataniste,
boomen omgevene plants voor kanspgevech•
ten to Sparta.
Pocatim, adv, burl. fchotel veer fchotel.
Pine.
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Plat-bord. m. t. de mar. potdellel , dolbord, Platin, rn. t. de mar. zandfirand , dat met
regbord, 0.
de tijon ondesvloeit , e.
Plato, f. E. de bias. (bcsant d'argent) , zil- Pladne , f. t. d'econ. droop; bekken voor het
veren penning , tn.; t. de riv, platgebolinnen, plaatijzer, 0.; t. d'arq. ?Mat
demd vaartuig, o.
van een fehietgeweer, flotplaat, oak op
Plateau, m. groote houten fchaal eener
eene deur,, Enz.; t. de cart. verwbore,
weegfehaal, yr. I\lettre des marchandises
waarop de kleur ?iv , orn kaarten of le
stir un
zetten; c. d'impr. aegel eener druk7,ers,
koopwaren op eene fchaal leggen ; t. de cats. klein tafeltje van glas
t. d'horl. Les — s, ale geel k9peren
fekijven op platen, tu,fehen welke
of metered met eenen lagen moat, dat wel
bij het nageregt op de tafel met .,ruiker
raderwerk van een Izorologie zich he.
gezet wordt ; t. d'econ. thee of kolfijweegt; r, de contel. ifzeren bladen, aar
Glad, 0.; vlaleke kruin eons bergs, bergtusfenen het lemmet van eels toegevouweet
vlakte, y r.; t. mil. verhevene en efene
kaipmes zit ; t. de mar. de lumiere , plat
plants, warrop men batterijen aanlegt ;
load; t. de pap. foort van s.esp, waar.
pl. hertendrek, platte en reside keutels;
op tie oude papierlompen zich van een
eiectrique , elekerifeerfchijf;
t. de pbys.
feheiden. Le -- ou For blanc , in. t. de
t. d'art. — a pervier, houten fpicgcl voor
miner. platina .(zeker metaal)wit goud , 0.
den fleenwortier, tn.
Platise, 1. zie Platitude.
do jar. rabat langs eenen Platitude, f. plathcid ; fig. fam. zouteloozs
Plate-bande, f.
lemur, 0.; verfierde rand van eon bloemtaal,platte ,gemeerie &page uitdrukkiug.
bed, zoom, ;a. Une — a compartiment , Platole, f. roonsbak , groote fcliotel, waar.
ecn rabat met verdeelingen ;r. d'art. rand
in de boesen de '7:elk does, om nader.
achter aan een gefchut ,
hand den room veer biter, daarvan of
— du pre.
inior, du second renfort, platte band der
to fcheppen, m. vioot, vleut, yr.
veer-, der achterbreuk , tn. — ou pin- Platonicien, e, adj. et s. platonisch, een
the do la culasse, plint van den flootboaanhanger van Plato, een heldenscle
dem of hoogfie Feraadsband; t. d'arch.
wifsgeer.
lijst; deur of venflervoering, vr.; t. de Platonique, adj. platonisch, bovenzinnelijk,
, mes met eene;; verdat niets zinnelijA:s heeft. Amour —,
cont. Couteau
gulden of overzileerden rug, o.; t. de
platos4fehe liefde, van tree perfonese
mar. planken of deelcn, waarmede liven
van virfchillend geflacht, die alleen ep
Jet verwulf de fpiegel words zamengede yerdiensten of geestbegaafdlieden ge.
field; de flap van een rolpaard, wclke
vestigd is. Annee
platonisch Jaar,
aver de tappon van het kanon fluit ,
waarin alles weder dezelfde gedaante zai
Platee , f. t. d'arch. grondrnuur onder een
krifgen, die het bij de 'Chopping gehad
gebouw, in.; pop. groote fehotel vol.
heeft; t. de geom. Corps — ordin. 9 corps
Plate-forme, in. t. ci l arch. plat (bons' op
reguiiers , rege imatige ligchamen.
een huffs, over eene gang , enz.), 0. 11 y Platonisme ,m. net flelfel olde leer van Plato.
au haut de la maison, boven op Plfttrage,
a une
pleisterwerk, o.
het Buis is een plat. Les — s formes sort Platras, m. fifth afgevallen pleisterkalk, ft,
communes en Italie, de platte daken zijn Platre, m. pleister, o. gips, yr.
sent,
in Italia jets gewoonlijks; t. d'art. — l
clair, dikke, dun, aangemaakte pleister.
Tirer cm — stir q. q., iemand in pleister,
d'ocanon, bedding voor het gefchut.
gips afdrukken ; fig. fam. ou prov. Bat.
busier, houwitferbedding; plat bolwerk ,
tre q. q. comme
o. beukerij op den wal; .1-Chietkat; r.
iemand zoo tnarw ate
planken
grond
op
het
keiwerk
van
pleister,
blond en blaauw Jlaan. Elle a
d'arch.
ten gebouw,
deux doigts de — sur le visage, zif
t. de mar. loosdek ,
"Jerk geblanket.
0. lining in de kruidkamer, bottelarif
op de koebrug.. — aux tables, de tame, Platrer, v. a. bepleisteren, met pleister be.
firijken;
fig. Se —, kith blanketten,
d'eperon,
bet
roosterwerk
in
felling.
het galjoen ; t. de jard. verhevene pleats,
Cette femme se plAtre (se farde), daze
vrouw blanket zich; fig. fam. beit;inveterras in eeriest tuin, loaarvan mete ver
len, met eeaen . fthoonen fcnifte bedekkes.„
zien kan; t. d'horl. rondo ichiff met
On a plkre cola du mieux qu'on a pu, mesa
kringen en getallen tot eene afleeling
heeft het zoo good mogelijk:hetvirapeld,
der raderen.
een vesije gegeven. Pau( placree (forPlate-longe, f. t. de marech. fpanriem; t.
cee),
, de chas. koppelband, in.
PlArrerie,
zie Platriere.
Placement, adv.
plat,
laf,
laag
,
op
eene
.
Piarreux , se, adj. pleisterachag. Tine tergemeene wijze.
re — se , eene pleisteracitige aarde.
f Pist4ne, f. planeet, liar, y r.
Platrier,
pleistermaker, verkooper.
Plateron, zie Bordeliere.
Plateur, f. (inus.) vlakheid, platheid; de Platriere, f. pleisterkuil, m. of groeye,,vr,
plaats waar men het pleister maakt,,vr.
platheid van den rug.
Plateure, f. eerst flaande , en dan waterpas Pititronoir, plarrouoir ou platrouer, m, t. de
mac. pleister treffel, tn.
voortgaande gang in bergwerken, on. zie
Plarure, m. t. Whist. nat, foort van vergif.
• Planure.
gebrek in de uitfpraak der
tige waterflang met eenen platten flaare
Platiasme,
in indie , vr.
woorden, door het to ver openen van den
(infekten, o. Platycerates , m. pl. breedgehorende dierem.
mond, vr.
Platiceres, m. pl. foort van fcliildvleugelige Platyceres , rn. pl, garnaal, foort van infekt.
Platiere, f. beekje dat over eenen koogen Placysmamoides , f. pl. fp/e ' en, zie Peaussler,
Plarystes
m. pl. zekete platte visfenen
weg (chaussee) loops, o.
met ver van elkanderflaande buikvinnen.
Piatilles, f. pl. E. de com. fear: van zacht
Paubage, f. zie Dcntelaire.
linnen, 0. kat in den zak.
Plaude , f. fear: van lineenkiel, us.
peuldragende ftruik,
Platilobe ,
Flag
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Plausibilite, f. t. did. fchijnbare aannemelijkheid.
Plausible, adj. fcbi f nbaae , aannemel ijk.
Une opinion fort —, eene z,er fehijnbare,
aannewelijke gedachte , moenInge
Plausiblement, adv. op eene fchijnbaar aannetnelijke wijze , met veel fehijn.
t Player, v. a. kwetfen.
Pleban,
pastoor door de benoeming van
een kapittel.
Plebe, e, adj. gemeen, lang.
Plebeien, ne, adj. t d'hist. Rom. van de genseente, dat nit het volle beflaat; s. plebejer, een nit het yolk. Les seuls s
pouvoient etre tribuns du people, flechts
de plebejers konden gemeencmannen,
hoefden des yolks warden. Les jeux — s,
de fpelen ter gedachtenis der verzoening
van het gerneene volk met den ft)naat ;
pl. de kleinfle dagk.apellen.
Plebiscite , tn, t. d'hist. Kotn. volksbefluit, o.
Plecopode , m. t. d'hist. nat, geflacht van
visfchen tnet gepaarde en als zamenge
plakte vinnen.
Plecoptere, m. t. d'hist. nat. geflacht van
visfchen,welker buikvinnen gelijk als zamengeplakt zijn, en onder de borstvinnen liggen.
Plecoste, m, t. d'hist. nat. geharnacte visch.
Plectrante, m. t. de bot. plantengeflacht met
lipeormige bleemen , o.
Plectronia, m. t, de bot. indifche boom van
het geflacht der kruisdoornen.
Plectrum, m. (lees plectrome), t. de mus.
ans. klein /pits krorn gebogen ,
evaa-mode men de fnaren van de muzijkintlrumenten floeg.
t. de bot. boom van Chili,
welks wortel ter genezing van alle wonden client.
Pleiades, is pl. t. d'astr. la ponssiniere, zevengefiernte(hyades), o.; t. de litter. sing. La —
poetrque., het di chterli k , dichtkundig zeyengefiernte, naam, dien de Grieken aan
=even vermaarde dichters gaven, onder
de regering van Ptol. Philadelphus ;
t. de myth. Les zeeen dochters
van Atlas, die in den lame/ geplaatst
werden, onder den naam van Pleladen.
Pleige, m. t. de jur. borg, borgtogt.
Pleiger, v. a. t. de jur. borg blifven,voor
remand borg worden.
Mein, m. t. de jure het voile; voile plants,
ruimte,vr. Le et le vide, het voile en het
Jedige. Le — de la lune, de voile maau.
Mettre dans le —, het zwarte tree en; t.
cl'ecrit. Le — de la plume, de voile trek
der pen ; grofte, nederhaal, yr. Les —s
et les (Mies des lettres, de grove en donne trekken der letters; t. de mar. —de la
rater, hoog water. Le vaisseau a donne
au het fchip hoofs het op firand genet. Le — de l'eau, de vlakke of ruime
zee ; t. de mac. Le — d'un mur, de geheele dikte van eenen muur; t. de jell,
in het hokafpel op eels geMettle en*
tal zetten ; t. de tan. looikuip, vr.
vol
, aangevuld. Un verre —
Plein , e, adj.
de yin, een vol glas wren. Une bouteille
e, g ene voile flesch. Ce pot n'est —
qu'a demi, deze pot is flechts half vol.
Un pannier — de fruits, cone mande, een
korf vol vruchten. La salle e de
monde, de zeal is vol menfchen. Parler
la bouche
e, met tenon vollen mond
fprtken. thi pouls
gene voile pole.
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Etre — de vin , vol wifn, bedronken ziftt.
a le visage —, on de —e lune, hij beefs
een vol , dik en vet, gezigt. Avoir le
ventre tenon vollen bulk, znt gegeten hebben. Une vacli e , chienne — e, eene
dragtige koe, tee f. Cet habit est — de
taches, dit kleed is vol vlakken. Une
chambre
c de tableaux, eene kamer vet,
aangevuld met rchilderijen. Un honvne
d'esprit, een zeer geestrilk of vergandig man. Une idle e de bonte, een
zeer goad, b-aaf meisje. II est — de vie
et de sante, hij is zeer welvarend. La
St. Vitrge est appellee e de graces , de
heilige maacd beet vol van genade.
—debonsl,
vol van gezond verfland.
Son discours fut trés touchant, j'en sues en ■
core tout zijne redo was zeer roe..
rend , treffend, ik ben er nog geheel vol
van; fain. 11 est — de loisir, hie* is vol.
ledig beer van zijnen tijd. Il est — de
sot-memo, hij is met zich zelven ingenomen verwaand. Ii n'y en a pas plein
l'oeil, daar is geen nog vol van; t. d'ecrit. Un trait —, een voile trek ; t. de
van Uil panier eene digs gevlochtene
mantle; t. d'astr. La — e lune , vol
le mann ; t. de bias. 11 porte Peen —
de gueules, hij voert een geheel rood
fchild zonder wapenfluk. II porte lee
antes d'une maisoh — es, hi/ voert het
genfehe wapenfehild van een heir zon.
der verdeelingen en bijgeveegde finkken; t. de jard. Un arbre a — vent,
een boom, die in de vrife lucht flaat ,
die groeit zoo als hij avil; t. de mar. a
s voiles, met voile zeilen. En e trier,
in voile zee. En — e mane, bij hoogen
vieed. En — midi, en — jour, op klaren
middag , op klaren dag. En — etc, en
hiver, midden in den, in het hartje
van den zomer, van den winter. L'armee est en — e retraite, marche , het le.
ger is in vollen terugtogt,aantogt,marsch.
En — marche, en
e rue, op de voile
markt, flraat. Ea
e assemblee , in de
voile vergadering. Crier a
e tote, h
e gorge, luidkeels, nit ails zijnemagt
roepen , rchreeuwen. Donner a — es mains,
met voile hands,: geven, zoo veel all dezilve kunnen bevatten. tin cheval gran
a — e peau, eels zeer vet paard ; t. de
cont. Confire des fruits a — sucre, vruch.
ten met zoo veel fuiker inmaken als de
vruchten wegen; a pur et a —, ten vollen. Pouvoir faire q. ch. de — droit , iets
met voile regt doen kunnen. 11 a etc
absous a pur et a hij is ten vollen,
geheel en al vrijgefproken, ontflagen.
Franchir un fosse de d'un saut, eene
gracht in eenen fprong orerfpringetr. 11
y a passe de, d'un — saut, hij is met eenen fprong tot doze ivaardigheid ,tot dit
ambt gekemen. Avoir tin vin
sa cave,
zijnen kelder voile wijn hebben. Avoir
de l'argent ses poches, ou ses *poches
— es d'argent, zijne zakken yel geld lickben. II y en a tout —, het is in overvloed , volop daar; volkomen, volledig;
geldend. 11 a — pouvoir' de son maitre,
hii heeft volkomene m=gt, volmagt, vats
zijnen beer. Vous n'avez pas —e conuoissauce de cette allaire, gij hebt geene volledige kennis van doze zaak. Remporter
one — e victoire, cone volkomene overwinning behalen. De uotre certaine science,

e
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pleine puissance et autorite roya/e , met
onze kennis en konialiike volmagt,
Pleine-croix , f. verfiering , Wag, op het
ka mtad van een Plot, O.
Ple.inement, adv. ten voile, geheel en al,
convaincu , savolAornenliek. yen suis
, ik ben ten voile , volkomenlijk
datztvan overtuigd, daatmede voldaan ,
justifie, hij beefs
te-reden. 11 s'cn cot
digd
zich gtheel en al geregevaardigd.
Plempe
plemptt., f. r. de mar. foort vale
klein visfcia'rsfehtsitfe,,o.
Plenier,, ere, adj. vol, volkomen. II y a indulgence
ere a Bette Oglise , in die kerk
noel le roi
is volkomen afiaat. Le jour
tint cour — ere, op kersdag houdt de kofling voile, algemeene hofrerzameling.
Plenipote,tiaire , m. gevolmagtigde. Les -- 9
, de gevohnagrigden van Spanie;
d'Esp
gevolmagadj. g e vo'nz a gt g 41. L'Iinistre
a fg ezant.
e be e ie, m. dombeek kanonik die
Pi6
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clan weenen. De quoi pleurez.vous? waarover , resarom
lit fchrcit gij? —
chaucics larrnes , heete travels !torte's. 11
pleura de colêre , hie' huilde van boos.
held , toorn. L'on pleure a force de rire,
men yergiet tranen, fchreit, wanneer
mere flerk lercbt. Les yeux ltd plcurent,
het water loops hem nit de oegcn , de
oogen tranc ° hem. La vigne pleure, de
wijuflok dui:pt.; t. d'ecrit. sainte. Bien
heureux ceux qui pleurent , car its seront
Consoles, zalig zijn de weenenden, leant
zij zull'en verst cost worden. 1\'e plena
rez pas sur rnoi, mail pleurez sur vows et
vos en fans 3 weent niet over tnif,, matte
weeny over u zelven en over uwe kinde•
rent;v.a. beweenen , betreuren.
pleure
la mort de son pere , hij beweent den dood
zijns vaders.
sea peches, Orer zijee
2: 0 11d ell

weenen, zifne zonden beweenen.

Ott se pleure soi-meme en pleurant les auO
tree, /vanneer men anderen betrenet ,, beweent men zich zelven; fain. I1 pleure
d'un oeil et tit de l'autre, hif weet niet
of hie' zal lagchen of weenen. On ne l'a
pleure qua d'un oeil, men heeft hem Becht:
Isitifehips beweend ; prov. Cet avare pleure le pain qu'ii mange, deze gierigaard
Runt zich het brood nice, dat hie eet.
Ce quo maitre vent et valet p leure sont tou.
te s larmes perdues, was de hoer wit heb.

'
al de in',omstetz van eene prove, donshp
e t rfc h a g e niet.
geflacht
der
t.
nat.
Plenirostres, II/
inesfilsen met eenes; voile ': , regten bek.
phil. -erdediger, aanhant.
Pleniste ,
ge e van de voile rulinte.
p lenitude, f. t. mod. volheid,overvioed,m.
d
d'huineurs, dat
Cela marque u . ie grone
bewiisr eene greets vollieid, coven (serbed:, ;noel zich de knecht late's wedge.
d'icrit. salute.
Weed van ke,ade fappen;
valve;.
.La — de la tlivinite habitoit en dui, de vol
held der go eheid woonde in hem. Je- Pleuresie, f. zUdeiree , o. -pijn, pleuris,
ontjleking in de zijde , yr. 111ourir d'u.
.sus.Christ vint an monde dans la — des
ne
aan eene pleuris IL rven.
temps, 7ezus Christus lover; in de wePleuretique, adj. met zijdewee gekweld; s.
reld in de volheid des tijds ; fig.
die de pleuris heelt. Sang — , bloed ,dat
vorsten).
pussance
, voile snags
i
aepins ,die, de pleuris heeft, words afge.
t. de gr. overtollige wlize
Pidonasme,
_van fpreken, overtolligheid van ,voorden
vu de Ines Pleureur, m. - se;f. fcbreifer, weever,
in eenen zin, yr als Je
ik Ideb het met fchreiL,er, weenfler, huilebalk, bij eene
(propres) yeux, est un
, yr.
r_fis; t. de bot. Saule
mijne (eigene) oogen gezien, i$ de mes hbiefigafe
treurveux een pleonasme.
Pfeonaste,
t. de miner. pleonast bruine Pleureuses , f. pl. firooken Wit linnees,
die lieden van atvezien in diepen rauw,
granietge-en,
Plerarchontique , ads. t. de med. anc. Poudre
aan de op[lagen dragen, pleureuren ; t.
d'ant. vrouwen, die bij lijkflatien ge.
—, een hoofdverfterkend pneder der ouden.
WexlerPlease, f. t. de med.
huurd werden om to weenen.
leureux,
se, adj. weenend,huilend ;fteht eiverkrijging der krachten na eene ziekte , yr:
fend, klagend , krijtachtig , die ligi
huilt, weent. Un ton —, een weenende
Plerotique, adj. et s. the t. de med. vieeschtootle Avoir les yeux tons — 3 geheel kemakend. Les — s ou lee medicaments — s
traande oogen hebben.
de vleeschmakende, de verlarene -kracht Pleurine , f. zie Caution.
ten
t
e h e rftellen de middel en .
Plesolianka,
t. d'hist. nat. foort van mosch , Pleurnieher, v. n. iron. ten weenend gezigt
waken, zich aanflellen ads of men weent;
vliegenranger.
veinzen to fchreijen.
Plesion, m. t. d'ant. bij de Grieken, de
plaatfing van het voetvolk in eenen Ian- Aeurocele , m. t. de med. bostbletik , vr.
gen vierhoek, in svelks midden zich de Pleuroeysthes , m. pl. t. d'hist. nat. zee-egels,
flingeraars bevonden.
Wier opening van den aarsdarm aan de
iigt, yr.
f Plessis,
lusthuis, o.
Pleteux , m. werktuig tot krombuiging der Pleurodynie ,
t. de med. geheele ontfieking
in
de vide ,-zijdepijn, yr.
vischlzoeken, o.
Pleurohicithen, zie Coracohyoidien.
Rlethore , f t. de med. voibloedigheid.
Ple.torique, adj. t. de med. volbloedig. Re- Neuronecte ;
t. d'hist. nat. piatvisch ,
modes anti —
middelen tegen de vol- Pore, van vis (Chen; die-op zijsie zwemmen.
Pleu.roperipneurnonie, f. t. de med. voile ,gebloedigheid.
heele onelleking der long, yr.
lethre
, m. t. d'ant. lengtemaat der aude
P
Pleuropneumonie , f. t. de med. pleuris, waar.
brdeken, yr.
fleurard , e, adj. pop. zie Pleureux; se.
bij het rikbevel en de long outfloken is,
klager,Pleure-misere, picnic pain ,
cone met zijdepijn vereenigde ontfloken
vielaar,, die altoos over fiechte Wien
lengziekte.
leurosthotonos, m. t. de med. krampachtige
klaagt ; gierigaard.
ziekte, svaarbif het ligcnaam op eene
Meurer, v. n. weenen, fehreijen , huilen,
zijde gedraaid is , yr.
kriften: Elle ne fait que
doet nigts
Nuu
Plea.
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Pleurotome, m. aeker plantdier met sets
heold , o.
Pleurs, tn. ord. pl. tranen. Verser, rêpandre des —, tranen vergieten, florten.
Toute la ville 6toit en —, de ganfehe JIM
was in treutigheid verznnken. Dorner
tin libre tours a ses zifne tronen eenen vrifen loop geven. Novae de —, dans
les —, in tranen zwemmend ; t. poet. Les
de la vigne, water, dat tilt de kneppen
van den wifegaard vloeit.
feRtre ,
t. de rnepr. pop. lomperd ,kinkel.
Pleuvine, f. t. de prat. borgfehap.
Pleuvir, v. n.
Pleuvoir, v. n. regenen. I1 pleuvra bienttt,
het cal welhaast regenen. II pleut a verse, a seaux , het flortregent , het regent ,
dat het girt, als of het met emmers ge
goten we 4. fe crams gn5il ne pleuve, ik
vrees ,dedfizet zal regenen. Ii a fort pin , het
heeft flerit geregend. On a dit qu'il avoit
plu (In san4, sell heeft gezegd, dot bet
bleed here end had ; II pliat des bailee de tous,c6tCs, de kogelr .elogetz van alit kanten.: Vargerit pleut chez bij
hem regent het geld. • 1 rant que j'y aille,
quand ii pl'Ovroit des pierces, ik meet -er
gaan, wanneer het ook fieenen regende ;
prov. Ii a:bien pin dans son ecuelle, hif
heeft eene rilke erfenis ontvangen. S'il
no picut, ii y degoutte, is het niet vael,
bet is tool altoos it'at.
f Plevir, v.
t. de prat. zie Pleiger.
Plevre, f. t. d'.
ribbever, vliet ,
Plevrodyn-ie , f. •
leurodynie.
Plexiforme , r. ' anat. gelijk eene viechi.
Plexus, adj. r. Wawa vlecht-, netvormige
gedaante der bloedvaten, yr. net van
doervloehtene fpieren , o.
m. t. de vig. fain of dun rifsje ,
teentfe em den wiingaard te hinden, o.;
firoowisch, hisowe er lets mode te binden, of te dekken.
P1i, vouw, pies! bogt, y r.; rimpel.
Cet habit a de faux — s, dit bleed heeft
valfche vonwen plooijen. Le — du Conde, de la jambe, de bogs van den elleboog , van bet bean. Avoir des —s (rides)
au front, rimpels.aan het voorhoofd hebben; t de mar. bay van een touw of
end, dat op elkander gefehoten is. Ledo cable ,, de host van een op elkander
gefchoten ankertouw. lac moniller qu'un
— de cable, bij het nitwerpen van het
anker, fiechts ,veinig van het ankertouw
efwinden; t. de mar. Le — de Vembonchure , de bulging, beg: can bet mondfieuk van een ;mord ; fig. gewoonte; wendiew ,
Vous avez pris nilmanvais
gif heft eene kWade geevoonte sarrgenomen. Donner no bon — aux jeurresDeus,
de fonge lieden goed gewznnen, wel op.
voeden. 11 a pris son —, hif verandert
niet, zal niet alders warden. Cette arfaire ne fora pas le moindre deze zaak
zal niet de geringfle tegenkanting vinden, zal condor tegenlland doorgaan.
Donner no bon — a tine afraire, eene zaak
in de best: vottw rigten , wel inrigten.
Pliable, adj. buigzaatn, voewbaar. Ce Lois
n'est pas —, dit hour is niet buigzetam,
matzich niet buigen; fig. Avoir Pcsprit
eenen buigzamen, rekketijken geese
hebben.
Piiage, m. buigen, opvotzweet, plooifen, 0.
Le — des serviettes, het opyouwen der
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Netter; t. de man. Le — des itaffes, het
op y ouwen der flotren. Le — des chaines,
bet opwintien der keten op d?n boom; t.
de rel. Le — des feuilles , bet vouwen der
e, adj. bulgzetam; dat .zich gemak.
laat votrwen, buigen. Un siege
on no —, ern leger of velelfloel, vnuwe
f eel , kerkfloel. tine table — e, eene
neirgoande tafel; gedwee, toegevend.
Avoir Pesprit toegevend van card zijn,
zie vender Plier.
Plica zie Pique.
Plicatile, adj. t. de bot. La corolle du Ilseroe est —, de balk ran de Witte lelis
laat zich plooifen, vnuwen.
Plicatule, f. boofdelens worn:flier, o.
Plicatule, f. t. de chir. het buigen van gebrokene beende,ren.
Plie, f. bot , y r. p latvlsch. La petite — on
le carrelet, de fchol.
Flier, v. a. vouwen, oprouwen, buigen,
zarnenleggen, krommcn. — du hinge, des
serviettes, linnen , ir.er y etten vouwen, epveuven. — les mains, de hand,n vouwen,
zamenleggen,
sine lettre, eenen brief
vouwen. Ies genoux, de knibe buigen;
t. de mar. — les pieces de Bois, les bordages , de flukken hoer, de buitenplanken
van een fchip buigen. le pavilion, les
voiles, de vlag , de zeilen ep rollen inladen; t. mil. — les testes, de tenten afbreken.
bagage, met het leger o"breken. Les ennemis songerent
bagage,
viyanden warsn op den terugtegt bedacht ; fig. fain. Cet homme a plie bagage, son paquet, deze mats is opgebraamd;
heeft zzfne biezen gepakt ; is beitnelijk
weg gegaan; is dood; is gaan /happen.
son esprit, son humeur, zijnen zin buigen, toegeven; zich naar tifdsomflan.
diglieden voegen. Il font mieux que
rompre, het is biter to buigen dan te
berfien; het is biter wat toe te geven,
dan nadeel te lijden. — la toilette, zifnen beer beflelen; v. n. ivijken, tern,
trekken; buigen. Les ennemis pliercnt
bientOr,, ele viianden weken weldra. L'infanterie pila, fat la premiere a —, het
voetvolk trek terug, weed het eerst tot
wifken gebragt. Soils les ordres ,
sous l'autorite de q. q. , zich tzaar° de orders van ismandfchikken,zieh ann iemands
aanzien, snag:, onderiterpen. le ne saw.
rais me — a ceia, daarna bass ik mij niet
voegen. Cette houssine plie bien, doze
fpltsgarde buigt- goed. La planche plioit
sous moi, de plank bong onder psi,;
fig. — a tont vent, zielz tot alles laden
brengen. C lest en roseau qui plie a tout
vent, hi] is ale see riot, dat de wind
been en weir beweegt, een menech, lien
men tot alles bepraten ban. Il ne plier*
pas, hif zal niet toegeven.
Plieur, m. -se, f. t. de manuf: voawer,vonwfler.
Plinger ou plonger, v, a. bij de ktrarfennakers , het katoen de eerfie refs in het
fineer fieken, al; men kaar fen maakt.
Plingeure, in. het indempelen van bet lea.
teen in het rmeer.
Plinthe , m, et f. t. (Parch. glint, y r. greedfleen onder eene zuil, en.; voet , waarop
'een beeld flaat (socle). — de mur,
fpringende lifer aan eenen moor (moulure); t. mil. ten vierhoekig bataljon
(battaillon earre), bij de nude Grieken.
Plin.
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Plintbens ou
plintbinm, m, zekee leer y figuren aan evenwigt , tie figure,: f7aare
treig , gebrnikt wordende bij de vet rekislet loodregt ; prov. 11 a chang r.', son or en
king. der leden, o.
hij heeft iets geeds vooi iets flechts
Plioir, m, vouwbeen , o. nokpanvorm der
gegeven, eene nadeel:ge railing gedaan.
fteenbekkers;- t. de cit. kleine houteo Plombagine , f. zie Moly bLne , caibufe de
fer, looderts , m.
plank, waarop het door het trekijeer gehaalde waslicht gevoueven wordt ; t. de Plombaginees, f. pl. t. de bot. geflacht van
man. foort van tafel iwaarop het duel'
planter! , veel overeenkornst hebbentle met
gevouwen wordt ; houten vouwrees tot
het loodkruid.
het vouwen der liefen, 0.; buigtang, y r. Plornba.renr, m, pausfclijk ambtenanr, die
Plique, f. haarziekte, in Polen gemeen,
het looden zegel earl de bullenhecht, zie
Plombeur.
waarbij het haar zoo in elkander zit,
t. de rel. nitgebrand loodwit,
dat men het niet kan uitkammen. La — Plombe,
multirorme, het medufahoofd, verbinding
waarmede men de rourboeken op fnee
befirijkt, o.; t. d'hist. nat. foort'sran lipin de oude muzijk.
visch.
?lit, m. we! van geflagt vete, Tr.
Plisse,
Plombe, c, adj. loodkleurig, Loodbleek.
hagedis ,vr.
Plissernent, het vouwen.
Plombde, 1. mettle; binds inct"etu fink Iced
?Esser
v, a. plooijen. — des chemises,
aan het einde ; t. cl'arch. 1#1,eodregte Ufa
(ligne de plomb).
hemtien vouwen; V. th Cette etoffe plisse
bien, dezeflofvou lvt ,plooit. Se
v. r. zich Plombement , m. zie AfE,issem.ent.
vouwen , plooijen. Cette dtoffe se plisse Plomber, v. a. louden, verloetlen met food
,beleggen ; gleiren. Cette vaisselle est mat
bien , daze
vouwt zich good. Des
plombee, dit vaatwerk is flecht gegieist,
feuilles plissees, gevcuwen bladeren.
geglazuurd.
Plisson , Pelisson, m. zekere mellefpifs, vr.
une dent crease, eenen hole.
Plissure, f. p looijen, o. plooijing. La —
len sand met load vullen , plombedes jabots , het plooijen der hommen.
revs; t. de path. — des filets, netten
Plistoblinde ,
met food vorrzien, zwaar reaken, op
t.
anc. foort van dobdat zij zinken. — ut mur, eenen muur
belfieenen 0.11 der ouden, o.
Ploc,
leaden, met het paelood afmeten. —
t. de mar. zamen/lel 1 rsn osfen of
des
ballots, baler?plomberen, met een
koeifin haar met seer, dat op de huid
leaden teeken voorzien.
une gouttievan een- fcbip wordt germeerd, poor dot
re, eene goer met Iced beleggen ; t. de
men er de buiten huid um legs, o.
Piocage,
mar. de kluifen, fpirgaten, of eenibewerking der wol met breeke
hamers , y r.
ge naden van planken met food bekleePloie ressort, in. t. d'arq. ilZer tot het buiden. — les couples d'un vaisseau, de fpangen van grouse veren, o.
ten van een fchip loodlijnig zetten of
Plomb ,
fchranken.
food, o. Pondre du —, food
un navire, een fchip onderfmelren. Des gouttieres de —, louden go- zoeken of he: loodregt fast; t. de jard.
ten. — en saumon, blok- food food in
— tine terre, garde, eenen grond vast
treden. Les pluies plombent les terres,
blokken, fiaven. — en lames, plat food.
— blanchi, overtind load. — en culot, oud
ales se plombent par la pluie, de regent
lend. Menu —, (dragee) • rchiethagel ;
float het aardrijk' vast , de grond words.
fam. Its se sont reudus fante de — et de
door den regen vast-, to zamengepakt;
poudre, zif hebben zich nit gebrek aan
t. de rel. — la , tranche d'un ]ivre , de
fnede van een book met uitgebrande me•
food en kruid overre,egeven. 11 n'a ni poudre ili —, het oretbreekt hem aan alles.
nie befirigen. Se —, v. r. inzalekete.
11 a du — dans la tore, hij heeft een riip Plornberie, f. lootigieterij.
'
oordeel. , hij is een verfiandig man. Un Plombeur, m. plombeerder , die de goedejournalier qui a fondu du —•, een dagleoner,
ren, floffen, met loodjes voorziet, fem..
die niet gewerkt heeft. Cul de —, foodpelt.
gat ; die veel zit ; t. (Parch. etc. pas-, Plombier, m. loodgieter.
fchiet-, zinklood, o. Voir avec un
si Plombiere, adj. f. pierre
loedfleen.
tine moraine est droite, en ligne perpendi- Plomboir,
zeker werktuig tot het verculaire, met een paslood Lien of een muter
looden der tanden, o.
regt
lifteregt
cl'aunage , loo-Plombe, f. Faire les
s, eenen fleen tot op
den teeken, zegel, don een fink linnen,
het midden glad behouwen.
dock, enz. tot bewijs van de regte elle- t Plomet, m. paslood, o.
meat, o.
de sonde, dieplood; t. de Plotnmer, v. a. zie Plomber.
med. fchadelijke en dikwifls doodelijke Plongeant, adj. waaryan de rigting van bonitdampingen nit de feereten bij het
yen near beneden is, zie Plonger du ca.
rapet.
fehoon tnaken van dezelve ; ziekte bij do
puttenruimers of nachtwerkers, door de Plongee, f. t. de fort. fchuinte der bort:uitdampingen veroorzaakt , vr.; t. de sal.
wering. Tirer de, ou par —, van de hootgroote ketel; a — adv. loodregt. Mettre
to near de laagte fchieten.
une muraille a —, eenen muur loodregt Plongeon, m. t, d'hist. nat duiker, duikee
zetten. Le soleil donne, bat a — en ce lieu
fear. Faire le —, duikelen, onder wazur les peoples de la zone torride, de zon
ter zweenmen; fig. flilletjes wegfluipen,
fchijnt loodregt op die pleats op de volhot gevaar ontgaan ; met het hoofel nekeren, die in , de verzengde luchtgreek
derbukken, wanneer men fehieten hoort;
wonen. L'aplomb ou a plomb l'a , reg.d'artif. waterkegel, zwermer, die van
to ftand. Perdre le —, les aplombs d'utijd tot tifd in het water dompelt ,
he muraille, den regter (land van eenen
met denZelfden flag er weder uitkomt.
femur met het paslood onderzoeken; t. de Plonger, v. a. dompelen, onderdempelen.
point. Il /Ache par les aplombs, ses figures
— q. q. dans l'eau, iemand in het water
*unguent d'aplomb, het. entbreekt deze
dompelen.
une bouteille dans nu seen
Nnn2
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pour la remplir, eene fleseh in eenen emmidden een gat is, waarin de as van
mer doeipoieu , om dezelve , :e ruile,n4 [14%
eenen molest is.
flor te c , flooten, Il 1ni piongea Pepe,: Plumasseau, m. pennetje Han het nippertje
dans le corps , hem de,2 degen in
of den tangent van eene kIavccimbaal,o.
het ligehaam. 11 est plongé dans la plus
veil- van eenen pijl , vr. vederbezem,tn.;
gral
naisere, hij is in de groetfie ellen; wiek.
t. de cisir. prop
gellart , eeedomeeld; indoopen. — de la Plumasserie, f. de ;enlist, o,n vederen to yerchandelle , kaarfen indoeiren, makes,
wen , op temeken ; kandel in dezelee,m.
trekkers. line chandelle piongee, eene ge- 1 umassier, iere, f. die ve ‘ leren maakt
trokkene of gedoopte kaars ;
en dezeive vet koopt ,pluimmaker , - maakn. in het
water
Tier 'of verkooper.
aoinpelcn. 11 salt Haber et
—, zweemen en duiken. Dans
f. pen, veer , pluim. Tuyau de —,
la p&Le. (Les rerlos, on plonge jusqu'an fond
pennerchacht. Une both' de
s , een boy
tie la leer, hij tie parelvisfchet if duikt
penmen. Un dessin fait a la
eene teesnen rot t,p den bodem der zee ; t. de mar.
kening met de pen genmakt. Cette
van boven naar beneden fchieten, Vise
n'Oerit pas bleu, doze pen fehrielt niet
plongeante, uitzigt van boven naar begood. Les — s de la queue, de flaartpenneden. Se —, v. re delikelen, ender wan e n, vedren. Cet oiseau nine, toute sa
ter duiken. Se — dans les voluptds, zich
toassbe, doze vogel ruit , al zijne vedein den wellust baden.
ren v3ilen uit, Des — s d'autruche,firtasPlongeer, to. dnikelaar, e'2Vell/712er onder
ved,ren. Porter des — a son chapeau, yewater; t. d'histe nat. zekere watervogel
de, en , pluimen op zifnen hoed dragen.
op de kusten van Spitsbergen ; t. de pap.
rviettre, •prendre la main it la de pen
die den vor:n in do teb be dompelt,om de
opratten; fig. rchrijivifze. 11 a tine expap Ivor het r papier to fcheppen.
culten , e hij heeft eene voortrefelige
Ploegenre,
t. de pap. het indompelon des
fehrijrwijze, hij fehrifft final , vaseversus in de pap.
treffeliflee taken; fchrifver, m. C'est
Pio,' cc. ,
nue des meilleures — s de France, hij is
blad van gckaarde svol , ate
Ploeuer, v. a. t. de mar. koehaar op de
teen der beste fchrifvers van Frankrijk.
hold fmeren , hat puizen • t. de drap. —
Gesss de —, geleerden. Ecrire au courant
les laines, we? van verfe'heidene kleuren
de la , —, se laisser aller au courant de la
met- elkander vermengen.
Zifne pen den vrifcn loop latest,
Pheneresse,
breekkam veer het kaarden.
zijne gedachten fehrifven, zoo alt ze to
Plorels,
treurigheid, yr. ronsv.
binnen fchieten ; fig. fain. on prov. Pas!Tote, us. zekere vogel.
ser la — par le bec, icnsands hoop bedriezeker fi nk Zweedeh geld, a.
Plotce,
gen ; iemand cot gekfcherende ephouden;
Ploutre,
foott you rol tot breking der
vat evils maken, pluie,,arifken. II y a
aare'kluiten. er.
laias.1 Pc ses s, hij heeft er van zijne
Ployable , adj. buigbaar,, bulgtaam. Ce bois
vedet en gelaten ; het beefs hem wat ge.
est pen _, di t haul is islet zeer buigX est. On hi a arrache use belle — de Palzaam.
le, men beef: hem eene fchoone veer tatPloyer, v. a. bui gen, krommen (plier),
getrokken ; hij heeft een groot verliesgePloys-tessort, zie Ploie-ressort.
leden. Il a perdu la plus belle — de son
Ployon zie Fieyon.
hij heeft zifnen fchoonfien post,
Pin , part. van Haire en Pleuvoir:
zifven besten voorgander enz. verloren.
zie Peluche.
La belle — fait le bel oiseau, de bleederen
Plaie, regen, vs. Crosse , petite —omenuc,
snakes den man. II est au poll et a: la —,
elnude , froide zware, fierke regen,
1:if is tot alles gefchikt, overal voor be.
florregen; fijne, warme, konde regen.
tekeni ; men kan hem tot alles gebruiUne,goutte de —, ecu egendroppel. , Un
ken. jeter la — au vent, het op geed ge.
temps de —, een regentijd. Le temps
Ink, het op het toeval laten aankose dispose , se met 'a la —, het war zet
men. La viande sant. la —, bet vleesc/e is
zich tot regen. Se sncttre a convert de la
Hier eraar. II est
charge d eomme
'argent
, voor den regen febuilen; zich berUn crapani de s, hij heeft Been geld,
gen; zijne fcbaap i es op het drooge zee
bij is zoo kaal als eene labs ; t. de
ten., Uu brouiliard qui se resout eel —,
joa. — de p5son , groenachtige agant,
een mi,t , neva, die zich in regen opdie perperkleurig aan het licht fchlint ,
lost. Un inanteau pour la
, een regen771. ; t. d'hist. nat. —
ziedun,foort
mantel. Ce chapeau tie perce point a la
van zoophifte, dierplant; t. de bot.
, doze hoed is wateraigt ; t.
nat.
kiem in het zaad der kruiden.
tror, golden regen, droget; fig. No- Plumeau,
vederbezem van kalkoenfelie
tre esperance s'ea va en —, ooze hoop verhanen. Epousseter des meubles avec un —,
dwifnt in water; pra y. fig. Apres la —
huisraad met eenen vederbezemaffietren;
vient le beau temps, op regen vo/gt zone
zekere waterplant (hottone) vr.
nefchifer, na lijden komt verblijden.' Plumed, f. pen y ol inks; uithalling irs eeParler de — et du beau temps, van onnen fleet).
zaken fpreken, Petite — Plinnelle, F. t. de bot. zie Corneae.
aint grand vent, met zaehtheid kan men Plumenig,and,
fchrok,
mensch.
reel uitvoeren.
Plumer, v. a. plukken, de vederen uittrekPlumaceaa, zie Plume:tn..
key . — un oiseau, eenen vogel plukken.
Pharnache „
yoeelvedere
(in plume les pies tons les ass sous la poiPlumage, us, vederen van yeeeeis
trine, men plukt de ganzen ails jaren enPlureall,
yederborsteltje,
der de beret ;
— q. q., iemand met
Plumate, cdj. fijn geb aard.
bedrog zifit geld afhalen. la poule
Plea-mart, Plumard, m. vederbezem; t. de
sans la faire crier, de kip, het been plukclaws ten ingenietfelde balk ,. in welks
ken , zcnder het to does fcheseuwen.
Plu042
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Plumet, tn. pluins, hoedpluim, yr.
bo y . Elle a trois s sur son chapeau,
zij heeft drie pouf men op Karen hoed;
die eenen vederbos dreagt. Cette demoiselle n'aitne que les — s, doze juifer be.
mint flee/its diegenen, welke plaimeu,
veal erboefen dragen , de jonkers; koren-,
kolenzakkendragers ; t. de mar. — de pilote, veertje op eene kurk, om te zien ,
van Ivaar de wind komt o. wiezdveder,
five.; wirte Pagel van Cuiana.
Plumerê , adj. r. de bias. gelprikkeld. 11
pone — d'argent et d'azur, hij voert ,cen
met zilver en bleauw jijn gerprikkeld
weepers/Child.

Plumeti2, m. klad, o.fc lzets, vr. eerfle ontwerp van een ge,chrift ; concept, o.

Plumette, f. t. de corn. foort van %Pollen
flof,, o.

Plutneux, se, t. de bot. vedernchtig.
La menthe a ranicules —ses, de kru'femunt
met vederachtige bosfen.

Platnicolles, rn. pl. t. d'hist. nat.gelleclit van
roofvogels, wier hoofd en hats met ye.
deren bedekt zzjn.
Plumitif, m. t. de jur. mintrut eerie opjlel van een gefehrift , o.; protocol , geregtsbeek , wearin de concepten , de korte
inhaud , van vonnisfen enz. befchreven
vjr; ; geregt,rehr.
Plumotage, ln. het bevoatigen en kneden der
g arde bij het ful4'er rafineren.—
Plumoter, v. n. de fuikeraasde'bevochtigen
ass kneden.
Plumnle , t. de bot. pliziezpfe ,zaadplitimpje o. La — est Porigine de la' ti-ge - ascendente, het zaadpluimpje is de 04-fprong,
het en erfie begin van den opfiligendek
engel.
Plupart, pluspart , f. groatfle , meeste deel,
gedeelte; tneerendeel , o. La — du temps
ii est a la L ille, bet grootfie gedeelte van
den tied is hij in de fled ; meesten,
pl. La — disent, de meesten zeggen.
La — vouloient ,
meesten
La — des hommes le de'slrent, de
races; $ menfchen, het grootile deel der
tnellicl.en verlangen her. La — du monde
s'anule, la — des Bens se vrompent, het
grpotfle gedeeke der menrchen
de sneeete lieden bednegen zich. La —
de scs amis l'abandonn,, tent, de meesten
zijner vrientien verlieeen hem. La — de
son thim":e se debanda, het meet endeel zijns
keel s /rep nit een. ! our la , la —,

fi

tneestendeel, meesten. Les habitants y gout
(pour) la — paresseux , 'de inwoners zien
dear meestendeels iui.

nuralit6, f. meerderheid; het grootfle getel. Decider q. ch. a la — des voix, jets
met meerderheid der flemmen beflisfen. La — est douteuse, het grootfie go.
gal is twijfelachtice. La — des mondes, de
e,eihezd der werel6den.
Pluriel, le, adj. (pinrier) t. de gram. meet.

voudig , sn. het meervoud, meervoudig
getal, o. Ce mot est au —, (lit woord
fleet in het meervoud. Ce noon adjectif
dolt etre tools au nornhre
nlatnwoor g moet in het meervoudig
getal genet wor,len`.
Pluriloculaire, adj. t. tae but. met -reel yakjes. La tire du gavot est —, de nsankop
heeft veel vakjcs.
Plus, adv. nicer. Personne r'y est — iriteressc que moi, reiernand heeft er meet Pe-
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lang bij dan ik. 11 est — content qu'crn
roi, hij is vergencegder dan eels honing.
11 pane
qu'il ne fait, hij fpreekt weer
dan hij duet. Vous le losses qu'il ne
ntêrite, gij plijst hem meet- dan hij verdient. je n'ai jamais vu on chevat — beau que
celui de mon iri:re, ik het; nooit een Moonet paard gezien , dais dat van mijnen
brooder. II est a qui — lcsi donne, hij
dient hem, die het mceete geeft. Vous
en donnerez q. cis, de —, gij zelt er ices
11 a fait — de cent
sneer Poor ge-een.
lieues a pied, hij heeft sneer dan honderd
urea te vest afgelegd. Firai —
— que
lui, ik wil zal verder Haan, Can
-Bien de — agrL'able, utile, niece it aan.
genamer mitt/ ger. Cc is ne yam: pas —
iPuti florin, dot is niet weer don eels peel.
den waard. 11 y en a tint er is
zoo veel en nog moor. Ii ne m'a pas paye
ii y a — , it a precendu , que , hij heeft
srnij niet bete g & , ja leaf nog meer is,
hij /reef,. voorgeeeeven, dat. El v a conscnti , Hen —, qui — est, il a oflert de,
hij beef: drarin toegefietnel; ja tat nog
meer is, hij heeft zich aangeboden veer.
Je n'y pense — du tout, ik dente er
niet meer, in het geheel a et meer, (ran.
Il n'y a — rien a dire afros vela, hierop,
oiler na is niets sneer tee zeggen. II est
devenu tout autre, ce n'est lui chute, le
mime, hij is geheel finders geworden,
hij is niet meet dezeTae. , ;e ne sais—que
ik weet grist sneer , ivat ik data
zal. Je — d'argent, ik Iseb geen geld
weer. — tie bonheur qua de sagcsse, 2,,eer
geluk dan wijsheid: Ton: va blen, — de
larmeg , alles gent wet , geene tt (wen
meet. Ni ni moins, noels meet Hoch
minder.. — ou moins, meer of min , en;,,
tt ent. 11 vous laisse parler et n'en fait ni
ni Innin g , hij laat st foreken, en doer
daarom toch wet hij Cela vous contera vingt florins — on moins dat zal
emtrent , min of meet , twintig gulden
kosten. — je le connois, —je Padmire, hoe
meet ik hem kenne, hoe meer ik hem bemin. — on est riche, — on est avare, hoe
rijker men is , hoe gieriger. — on lit
Racine, —on l'admire, hoe meer men R.e.
tine lees:, hoe meer men hem bewondert.
— on est sabre, mieux on se porte, hoe
mareTer men leaf:, hoe beter men zicle
bevindt. vous lui en ,direz, moins it ea
fera , hoe meer gij met hem dear-van
freckt, hoe minder hij bet zal doen.
Qui — qui moins, de eene sneer, de an.
dere minder. Se lever T main, vroeger
opflaan. — on en a, — on en vent, hoe
nicer 'men beef:, hoe meer amen
ben. D'autant des te meet, zob veel
to meet-. 11 est d'autant — it craindte, qu'il
a beaucoup de credit, hij is des te meer
te vreezen, hoe grooter zijn aanzien ,
zifn invloed is. Sans — de fawn, zone.
der verdere emliandigheden. De — , daar.
enboven , to meer , haven dat ;
Je vous dirai de —, daarenboven zal ik
zeggen. De — it faut remarquer que, to
meet, moot men aanmerken, dot. Non
ook niet. Ni moi non —, neck oak
niet. Da — en —, hoe Langer hoe sneer,
meer en meer. Il s'affaiblit tons les jours
de — en —, hij 'worth- dagelijks hoe lenger hoe zwakker. 1Ia vue diminue de —
N n3
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en —, nairn gezigt neemt meek en tneer 4 gen west, zelfs bij de afweundheid van
den waarnemer, o.
af, wordt hoe /anger hoe zwakker. Au
—, tout an —, ten Loogfle. Cela ne vous * PluviOse, m. regenmaand, was de vijfde maand van den nieuwen .franfehen alcatera qu'un ducat tout au —, dat zal u
manak, van den 2c2fien ganuarij tot den
ten hoogge eenen dukaat kosten. Le —,
i8den Februarij.
Le
—
que
je
puss,
puisse
het mee,te.
faire, c'est que, het meeste dat ik doen Plynteries , f. pl. p. d'hist. anc. waren fees;en to elthene , ter sere van Minerva,
kan is, dat. Le — ou le moins ne chair
weearbij hare beeldtenis gewasfchen werd.
gent point l'espece, het meerdere of mindere verandert bet wezen der zaak niet. Pneumatique, adj. t. de phys. Machine —,
luchtpeino, yr. Les sciences —, t. de chim.
11. y a du — ou du mains a ce que vous dldat gedeelte van de fcheikunde, hetwelk
tes, het zal vies geheel zoo zijn, als
de
lucht of de gasfoorten tot voorwerp
gij zegt. Le — paye, het meest betaalheeft ; de pneumatifche chymie ; t. d'astr.
de ; t. de prat, La — petition, de overeen zeker gefiernte, o.
eliching, everdrevene vordering , vr.
teekete van Pneumatocele, z e Physocele.
matige eisth, rn.; t. d'alg.
zie Hydro-pneumatique.
Pneumato-chimique,
hijvoeging.
Pneumatocorde, m. 4,11er blaas- en fizarent. de drap. mitfiluizen,
Pluiage,
eeltui
fg,
o.
gen van wol , o.
Pneumatode, adj. t. de med. kort en fchiePluser, v. a. t. de drap. zie kplucher.
lijk
ademhalend.
velen
verfcheiden.
Plusieurs, adj. pl.
geestkunde, leer
fois,
jours de suite, verfcheidene kite- Pueunaatologie , f. t.
der geestelijke wezens,verhandeling over
ten, ve P l dagen achter, nit elkander. Il
de
geesten.
est arrive — vaisseaux, daar zijn y erfchei
t. d'hist. eccl. heilige
oecasi- Pneumatomaque,
den fchepen aangekomen. -"u
geestbefierjder.
ons, bij verfcheidene gelegenheden. Par,
mi ce grand nombre de spectateurs, it y en Pneumatompliale , f. t. de med. navelwindbreak, yr.
eut —, qui pleuroient, order die greet
getal aanfchotewers, waren er yerichei- Pneumatose , f. t. de med. windgezwel aan
de muag , o.
den, die weenden.
t. de med. zie Pleurecele.
Plusqueparfait,
t. de gram. nicer dal; vel- Pneumocele
s f. t. d'anat. longbejchrijPneumographie
maakt verledene tijd.
ving, y r.
Plustard, plutard, adv. Wei later.
Pneumologie , t. d'anat. verhandsling over
FICIt a Dieu que , conj. gave cod dat.
de leer van de long , yr,
Pluto, f. teenen mande , met eene huid
Pne
umouie, f. t. de W.
y
O ontfieking, zining
r.
,
ild
dekt , dienende tot een fch
aan de long, Yr.
Pluton, m. t. de myth. Pluto, God der hel;
t. de com. foort van wollen flof van Ne- Pneumonique, adj. t. de med. Itemêde —,
longmiddel, co. 11 est —, hij beef: gene
der-ermandii,
yr.
N
onifieking aan de long.
die de vorming van den we•
Plutoniste,
Pneumonitie , f. zie Peripneumonie.
reldbol aan het vuur toefchrifft.
PlutOt, plustOt, adv. liever, der, eerder, Pneumopleuresie 2 zie Pleuropneumonie,
six
heures
qu'a
sept
,
Pneumorraghie,
zie Hensoptysie.
vroeger. Venez
cl'anat. Gni/alit: der
kom liever om zes dan em zeven urea. Pneumotomie, f.
long.
que de le souffrir, wij willen,
Mourons
laat ons liever fierven, dan dit dulden. r nigme on Pnix, in. t. de med. flikking,
vr. flikhoest,
celui-ci cue celui la, ik
je voudroiss
wensehte eerder die, date dat. Vous etes Pnigite, adj. t. de med. anc. Terre —, foort
gij zijt eer dan ik gevan vette aarde, waarvan men zich te.
yenta que
gen zekere ziekten bediende.
komen; au —, ten fpeediglie, ten eerenyce,
f. t. d'ant. verzamelplaats van het
au
—,
kom
ten
Reveuez
fie , uanflonds.
yolk to 41thene, vr.
fpoedigfle terug. Partons au —, laat ons
Poa, m. t. de bor. zie Paturin.
ten wile, aarifiondc vertrekken.
t. de baud. dik fluk koper bet. de myth. Plutus, God des Poaillier,
Plutus,
yen aan eene klok; fink ri2etaal, waarop
aardyloo
van
eene
vast
rijkdoms; [tort
de fpil van eenen windmolen dreiait;eer.
gouden kle ur,v r.
tifds , /list van alit kerken in Frankm. zeker bisfclops misgewaad,
rijk, y r, klokke toren.
voor den regen, kazuifel.
de
Poche
, f. zak , 714. Les
s dune veste, do
regenwater;
t.
Pluvial, e, adj, Eau —e,
s
zakken van een vest, 'Ileum des
bot. Le souci —, do ringelbloem, wier
un habit, zakken aan eenen rok maken.
Bloom zich bij regentijdniet opent ;foort
—,
Alettre
,
serrer,
fourrer
q.
ch.
clans
sa
van kikyors ch .
lets in zijnen zak fleken. .Avoir les —
Pluvier ou pluvian, m. t. d'hist. nat. zekere
pleines d'argent, de z.ekken vol geld bobtrekvogel ; pluvier van Senegal; prow.
uit zijnen eigenere
ben. Payer de sa
hij is fpekvet.
11 est gras comme un
van zijn eenen geld betalen. 'Un
zak,
Un
jour
,
Pluvieux, se, adj. regenachtig.
pistolet de —, eon zakpifiool; fig. fans.
temps —, eon regenachtige dag, regenJouer de la —, geld uitgeven. Il n'a pas
achtig weder. Une sa;son — se, een retoujours en lesernains dans ses 3, hij heeft
genachtig jaargetij. Un vent —, een rede Izanden niet altoos in den zak gehad ;
gonwind, wind, die regen medebrengt.
hij is niet nitijd ledig geweest; hij heeft
us t. zie Salamandre.
Pluvine, f. t.
zich met tens enders good verrijkt. ManPluviometre, m. t. de ph ) s. regennieter,
alleen eten, alley
gcr son pain dans sa
werktuig , am de hoeeelheid van regen
tient cette
year zich zelven houden.
we:en.
te
affaire dans sa
hij beef: die zaak zet. de phys. ivederkunPluviometrographe,
dat de heeveelheid ' y am re- 'ker. Acheter chat en —, g ene kat in deft
dig
za k
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zak keopen, lets koopen, zonder het ge.
xi en te hebben. An pins fort la —, wordt
gezegd van p!rfonen, die cp g ene en dezelfde zaak aanfpraak maken; t. de cont.
valfehe plool , Areuk, vouw in kleederen.
Cet habit fait des — s, dit kleed heeft vou.
wen. — dc busc, planchetvloer. ou
sac, meel- molenaarszak. Une — de bled,
een korenzak. Le 'rimier fournira les
--e, de molenaar zal de zakken leveren;
t. de cuis. La — on le jabot dune volaille,
keep van gevogelte, tn. Tirer la — d'une
panic, de krop van eene hen, van een
hoes: uitnemen. Les pigeons ont les s
plcines, de duiven hebben de kroppen
vol; t. de Oche zak garennet, o.; t. de
chas. ou pochette, kenilnene, pestrifr
zen-, kwartelnet; t. de chin zie Sinus;
zakviooltje, gelijk de dansmeesters in den
zak dragen, o.; onderile grove , ronde
trek, bulk aan eene letter, in.: t. de
fond. de y en fclzeptepel , lepel met eenen
langen flee!, m.; t. d'hist. nat. buidel, warin fommige dieren butane jongen fleken,
Pocher, v. a. .- les yeux a q. q., iensand
de oogen blaauw Haan. Il a les yeux poches, hif heeft blaauev geflagene oogen.
— le bout d'une lettre, la queue d'un g,
eenen ronden trek aau het einde van eene letter, under aan ease g, maken. Une
écriture pochee , een doorgeffagen fchrift.
Des oeufs poches, bruits in de borer gebakkelle eijeren.
Pocheter, v. a. eenigen tifd in den zak
dragen. Des olives poche:ees, door het
dragen in den zak goed gewerdene yen.
Pochetier, m. zakkenmaker.
Pochette, f. zakje; zaknetfe, o.
Pochure, f. het dikke einde van eenen teenen band, waarmede de takkebosfen worden vastgebenden.
Podagre, adj. t. de med. met het pootfe, de
fam.
vsitiicht , het, voeteuvel gekweld ;
podagrist, die de yeetjieht beef:.
Potialyrics, f. pl. geflacht van planten, o.
zeer longs rok, ns.
t Podere,
t Poderoux, m, magtig man.
PodesEat, us. regterlijk en policie beambte in de Italiaanfche fieden; I:aliaansch
beit'indsman, policie regter.
voetmaat, yr.
Podimetrie,
t. d'hist. nat. foort van liffier
Pociobe,
van Senegal, yr.t. de mac. (odometre) were
Podometre ,
meter.
Podoplithalme, m. t. Whist. nat. [cell van
kreeft.
t. crhist. nat. geflacht van
Podophylle,
ranonkel, endevoet,
Podoptere, m. t. d'hist. nat. geflacht van
plat-vliesvoetige vogels.
zeker ongevlestgelei infekt,
Podure , f. ou
fprinaaart.
Psccile, m. t. d'ant. galerif van .dthene,
waar de daden van groote veldheeren afgefchilderd waren , en waar de Stakers
leerden.
een, die zifne kinderon bePoectofil ,
mint.
rmla, m. t. d'hist. nat. zekere visch van het
eiland Larice, met eenen rosier; kop.
Pale on poile, m. Aagchel, kagchelkamer,
vr.; lijklaken , doodkleed, o. (drap 'normire), draaghemel (dais).
Poole , f. pan, vr. Une — a frire , braadpan;
pruv. Tonaber de la — dans la braise, on
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de la — an feu, van den Iva; in de floor
vallen; van het eene onzeluk tot een erger geraken. It n'y en a point Oe pins
empeche que celiii qui tient la queue de la
—, de hooftlperfoon bij gene zaak heeft
altoos het tneeste to does.
Poelee, f. pan vol.
Palette, f. t. de raf. klein pannetfe bif do
groote panncn der fuikerrafinadeurs, one
de overloopende flikerop te vangen, 0.
PoOlier, in. pannenmakcr.
Valon, m. t. de et/is. pannetfe, o.; t. de
fond. Le — a fondre les metaux , ftneltlepel; t. de mon. Le — a faire rougir les bans,
glocipan, yr.
Poelonnee, f. panvol.
Fame, ,rn. gedicht, dichtfittle, a. -- epique (heroYque), lieldentitcht. — lyrique ,
lierzang, m.
Poesie, f. dichtkunst, - kunde, poieif. Se
connoltre en —, een kenver van gedichten
zijn, de dichtkunst verflaan; dichtvuur,
a. 11 aime la — lyrique , et lui la — burles•
que, hij houdt van lierdichten, in hij van
boertige gedichten. Ce sont la des viers,
snais it n'y a point de —, dat zijn Iva
verzen, maar er is gees dichtvuur- in.
11 y a de la — clans cet ouvrage, er is vice!
diehterlijks in dit week; pl. de nieuwc
werken in verzen, gedichten, dichtfinkken , a. Les — s de Mallicrb,2, de Racan ,
de rvlainard, de Voiture , etc. de gedichten
van Malherbe, van Racan, van Mai.
nerd , van Poiture, enz.
t Paste, adj. hoog en magtig.
Porte, m. aichter ; f. dichteres. Les andiens , les ntodernes —s, de outle, de nieueve dichters. Il connoit ?es — s Grew et
Latins, hif kent de Grieklehe en Latijnfche dichters. Il est ne —, kij is tot
dichter geboren. Madame Deshouliftes etoit
un — aimable, meyrou i e Dtshoulieres.11,4:
eene beminnenswaardige dichteres. -- satyrique, fchinsp- of hekeldichter.
Patereau, m. rifmelaar, armzalige dickter, pruldichter.
Poetesse, 1. (inns) dichteres.
Patique , adj. dichtkundig, poetisch, dielzterlille. line expression —, , eene dichterlifke uitdrukking , vertoog over de dichte
kunst. Licence —, dicirterlifke vrifheid.
Poitiquement, adv. dich g undiglijk, op eer
ne dichteritYke wirze,; fig. Vivre —, armzalig loves. S'enoncer —, zich dichtkundiglijk ttitdrukken.
f Pottiqueur, m. dichter.
Po6tiser, v. n. burl. rifmen , verzen makes:,
dichten.
Poge, m. t. de mar. (stribord) fivurboord, o.
Pognee, fst.cle corn-Engel/Cho beddedeken, vr.
Pognotomie , f. kunst, van zich to Jcheren, yr.
Poids, in. gewigt, o. zwaerte, yr. — do
rot, de ville, keninklijk, (lads gewigt.
Ce ducat n'est pas de —, doze dukaat is
vier wigtig, heeft zijne voile zwaarte,
tile'. Le — n'y est pas, het beefs het gewigt Hier. Faites-moi bon— geef enif
good gewigt, weeg tnif goad.
'
Acheter
une chos au •-• de l'or, iets. met good oilWegen dieter betalen. Les — d'un tourne-b c e, het gewigt vase een fpit. Lz-,
— de dix —, een tienponder. — Willie iivrc, een pond gewigt. — d'un eitlarteroa,
ten vierdelpend. Le -- de Pair, de nvaarto tier lucht. Le — d'un fardeau,de zwaar•
IN rt n 4
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to ran eenen last. Porter tout le — du jour
un
tie bathe hij heeft nog glen eenig
et de la chalenr, den dageslast en hitte vet-baardhaar. Se faire le —, zich ftheren.
dragen ; gewigt, o. aangelegenheid ,
cle chapeau, Izoedhaar. Etolie — court,
vr. C'est mn Immrne de —, list is een
kort gelehorene flof; c. de manuf. Veman van gewigt , van belang , van acelours a deux, trots—s, t Nee ,driedraadscn
zien. C'est uric allaire de —, het is eerie
s noiis , leifen van
fluweel; t. d'ardois.
zaak van aangelegenheid, van gewigt.
de baste s roux, lei; en met moFlier sur le — de ses affaires, older den
de ilteepen, rood geviakt; t. de bot. —s
last van zijne zaken ',oaken; fig. Fai(filaments), de fif e vezelties op de opn touter chutes avec poids et niesure,
pervlakte vein vericheidene deelen der
les met everleg en omzigtigheid doen.
plantgewasfen. Les —s de l'ortie piquent,
f Poignant, e, adj. flekend. Douleur
de Rue draadjes , vezeltjes der brandnee
e,
fiekende frnart.
;eh fleken; t. de fauc. .1%lettre l'oise.iu
roignard, m, dolk, m ordprieni, ponjaard.
—, de valk to; de hazenjagt afrigten;
Il recut un coup de —, hij ontving eenen
C. de enis. Un lievre en —, een boas met
dolkfleek. 11 in enfonca le — dans le
het vel , een ;act afgehaalde haas; t. de
nein, hij flier hem den dolk, den pan.
gant. Gains our --r, pellenhandfchoenen,
jaard in de Borst fig. Cette nouvelle
waar het haar naar buiten gekeerd is ;
fat pour in en coup de —, dit nieusi,s
t. de med. Le — des mamelles ou le —,
'as voor hem een doll fleck, Avoir le
verhaiding in de borsten, klonter g..u— dans le Coeur, hevig bedroefd over lets
maux) ; t. de man. Mopter un cheval a
zijn.
—, op een paard zonder zadel rijden;
Poignarder, v. a. met eenen ponjaard, dolk,
fig. fam ou pre y . Prendre du — de la be.
kwetren, doorfieken. Cesar fist poignarde
te , daags daarna weer lustig drinken ,
en plain senat, Cezarsiverd in den vollen
als men id; onken as geweest. Avoir is —
fenaat met dolken dooriloken, gedood. 11
a q. q. , eenig voordeel van iernand ha..
se poignarda lui - mane, hij doerflak
len, ieniand lets afivienen; hem naar
Lich zflven; fig.. hevige fie/art vetoorzae
ye, diensten behande,fen. Un —.n'y passe
ken. Lui dire cette nouvelle, ce serait le
pas l'autre, bij hem zit alles netjes , gees;
- hem dit nietiws to zeggen, zoude hem
haartje zit ongelijk., 11 n'y wanque pas
hevig frnarten.
daar ontbree/et B een haar tje aan.
un
Poi gnardins, m, pl. monniken die vermoor11 est brave a trois s, hij is een pock..
(len , die de koningen vermoorden
bans; dapper inan. Il y a laisse du —,
Poignee, f. handvol. Preuez one — de eel,
daarbij heeft hij eenig vcrlies geleden.
neem eene handvol zout ; t. de cam. Une
11 est au .— et a la plume, /4 is tot veal
— de moras, twee kabeliaatewen,
(lingers bekwaani.
viefthen; fig. line — de' molide , de gent, Poilette, f. ijzernn fineervat van eenen 1240.*
eerie handvol, zeer weinig vienfehen; t.
len, o, ; t. de chit. aderlaatbekken,
de couv. Une — de tulles, eene handvol, Poileux , se, adj. t, de bot. Orig. Le co•
vier flak op elkander gelegde dakpan.
quelicot a la tige — se, de klaproos leeeft
seen. — de ch. , greep , vr. handvatfel
eenen harigen flengel.
van jets.
d'un parapluie, het handvat Pcsilier,
groot fink hoot, dat den moi
van eenen, regenfcherm. 11 a a son tepee lenfieen en de fpi 1 van coi gn ?Bolen draagt.
tine — d'or,hij leeeft aan zijnen degen Poiloux, tn. t. ti *pr. pop. lemperd, vleeen golden geves t; t. de chap. — de gel; fchoft,
l'Prcon, greep van den bong, waarenee le Poilu, e, adj. harig, ruig. Un corps —,
de hoedenmaker de wol fiaat en bereidt ; een harig ligchaam.
t. d'art. — du globe cri.,! prouvette, beugai Poincillade ou pointillade on flour de paradis,
van de globe -des proefmortisrs ; a—, adv.
nat. petauwenflaart
f.
"Jet handen vol. jeter des noix a —, nokaanfche Jlruile met 'ebonize bli,emen.
ten mei- handen vol evegwerpen.
Un — de tail cur, eery
prism.
Poincon, ru.
Poigner , rn. t. &anat. vt5iJt voorhand , VP.
kieermakerspriem. Mercer du cult avec un
de zamenvoeging, het gewricht van de
—, leder met eenen priem doorileken; t.
hand met deli arm, handwortel. La forde bij. — de diamant, eene vrouwen hearche du —, de flerkte der vuist. 11 a le —
naaid met senors diamanten knop; t, de
fort, hij is flerk in de vuist. Se demetgray . /lift, fcherp graveerlizer,, 0.; t,
tee le —, zich de valet, hef . vuistgede mon. mundlempel; t. d'orf, fiempel op
wricht verfluikese; hemd., handboord,
Chahet zilveren., gouku vaatwerle,
o. Les
s de cette chemise soot trop
qua piece d'argenterie est marque de trois
dtroits, de boordjes s an dit hemd ziftvte
s, ieder flak zilverwerk is met drie
naauw. 11 a des boutons d'or aux
s- de
flempels geteekend ; t, de rel. flempel
la chemise, hij heeft gouden hemkknooder hoekbinders, am letters of figuren
pen
pen aan de boordjes; voormouw, over het
op deco rug der boeken to zetten; t. de
yr.
van.ileker, dihke ijzeren pin, met een'
Poll, . haar op de held der menfchen flerken hop can een der beide einden;
en dieren. Le — des mains, de haren op
t. de mar. — s, klein timmertnans gede handen.
follet, melkbaard, vlasreedrchap, om ergens gactjes in te flaan;
baard La — des :urines, het haar in de
t. d'art. — plat, road, wielplaatliamper.
neusgaten. Avoir du — cur la poitrine,
a grains d'orge, beitel 0 IX licence to
Naar op de beret hebben. — de chat,
bewerken; t. de mac. foort van fpitfe
kattehaar. — de chameau, kemelshaar.
beitel, vierheekig aan eene punt, om
de lapin, konijnenhaar. Certains anigaten voor bellen, fchellen in den muur
maux perdent leur
zekere dieren verto makers; t. de charp. fpits van eenen
liezen bun haar. Ce cheval est — bai, dit
d'echafaudage, fleigerbooin ; t.
gevel.
paard is van eerie kastatije bruins kleur,,
de com. zekere wijnmaat , vat in vet-beef: roodbruin haar. 11 n'a pas encore fcheidene provincien vats Frankriik ;
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afgeyaren en bike:I::pleats.
r;v6e,
van
hlikfti agers priem ; t. d'hist. nat./tort
d'une voile, fckoothoo rn van ten zeil. —
fchelpgewas, o.; purperflak, vr.
iimite—,
de -vue , gezigtepunt..
prov.
Oignez
fieken;
Poindre , V. a. (illus.)
bruin,
ver etitz : gt. -- vertical, top aof
s
ie, mheeri,..,
ard
,a
vilain etc zie op 1,iindre ; fig. Quel taon
vila.
Les
—
s
du
conT
puvt, file.
vous point ? vat is u doer het boefel gekompas,
het
de fireken scan
gaan? v. n. in infinitir alleen gebritikezed' e verdeeld is ; t. de med. fie/ma, o.
- reken ; uitfpruilijk, esanbreken, door b
— au dos, a l'epatile,
fleck
, in. Avoir unrug
, In den feetender
ten, voor den date komen. Le jour coin
eenen
leek
in
denrug,
mence a —, de dag begint aan te breliben. 11 -a un — an cote qui nil Ote la
ke
ne
les
herbes
commencent
a
°-,
ken. Desti
fletle in de
respiration, hi] heelt eenen
zoodra het gyas begint nit te fpruitee;
071til,L'Int , het
z iide , die hem den adein
fim. Le poil commence a tai — au menademhalen bet, t; gefch 1 1punt ; hoofdton , de baard begin:- bij hem veer den
punt. Approfondir nu — de tlieologie, een
,
dag te komen.
gefebilpunt, eene 'telling der g:Idgeng, m. vuist , geflotene hand,vr. I I le niePoing,
. .zoeken.- . Cet eveieerdheid grondig ontier
naca du —, il all y a lui l'epie au — , hif
ifement est 'tin - cl'histotre tort obscur,, deeast,
hij
g;ng
met
drei,,de hem met de y
ze gebeurtenis is. tees zee' donker hoofdden 'elegen in de vuist op hem les ; to tie
e ents e deze icfchie.
punt. in de eefe izieti
vauc. Oiscau dc —, handvalk, tn.
denis ligt in net donkere erbergen. Its
Point, in. t. de coot, fleek, Faire un —
sent d'accoid sur ce —, zif zipe het over
d'aiguille, tenon fleck met de 'mad deem
dit hoofdpunt eeets. Cost la le-- de rat;
II y a encore quatre —s a faire a cettc els?faire, (fat is het heoldeunt , het evezeme
inise', dear zijn nog vier fteken nal; tilt
Iijke van de zaak ; de q tep kotet het VON",
honed te does. 1_e --de chainette, do
nawelijk aan. it tacit venir au —, teenk
;
koringsfico
a
la
reine,
kett;ner fleek. -moot tot de zaak.', tot Pet hov/dpnnt ho.
genaaide . kant , 'or. Ouvriere en —, kenmen. Voila le — en question, dat is het
ternaalefier. Blanchir 'tics — s, kanten
arver meet gehan, w,te
punt, de zaak,
evasfeben ; punt, o. flip, yr. La ligne
dell
evorden; t. de rhet. deel, lid, fiuk
lift;
werdt
in
,
de
est divistig en dix --s ,
o. Son sermon e s t -divise"en trois —s, zije
Hen* flippen, duelerverdeeld; pulse , oone predk is in drie deeten verdeeld. Le
genblik, o. Irest stir le — de partir , hit
.-- d'une liarangue, list eerfle lid, fink
vsrtrekken,
Pat op het punt onl,,te hij
eene'' redevoering ; toeftand. Le m a lade
flaat oogenblikkelijk te vertrepen. —seest t enjourS au memo —, de zieke is al.
iii en muntmeester
cret, geheiin teeken ti
toes in dentelfden eoejiaed. 11 e st en mat.
oe eels gemunt fluk, ens te kunnen zien
vain —.„ hij is in flechten toeficand,' Ses
wattr hetzelve geflagen is - t. de gram.
affaires sons mal en —, zifne zaken finale
' d'une per=punt, 0. Mettre en --a la fin
Hecht; graad, top, pant. 11 est au plus
ode, aan het einde van eenen voltin ten
ham. --, de ‘sa Moire, hi] is op den hoog..
punt zetten, -- intcrrogatif, d'interrogaen grand van roem, tot hertoppunt vats
prov.
Ii
n
est
on
vraagteeken;
Lion,
ter. On pent rather, mass jusqu'a- tin cerqu'a mettre des — sur les i, hij deugt tot
eain —., men kan fchertfen, maar flechts
n=ets, Ian punter= Pollen de i te zeeten ;
cot op eenen zekel en grand. Les scion.
hif gfeft ezich flechts veer kleinigheden
ces
, les arts, o p t etc porter a on haut —
sur
les
s
avec
loi
mettre
'les
—
af: 11- fant
fie perfection, de wetenfchappen, de knee.
i , men molt zeer behoedzaam, voorzigten zijn tot eenen hoogen graad 5.47$
tig met here omgaan ; t. de man. — d'apvolkomenheid gebragt. Au aeriner —,
pus, lean-, lieut.-punt. Les — . s (rune
ten niterfie, ten hoogfie, in den Izoog.
etriviere de 'token , gatenvaneenen,flifg.
floe grand. Le — d'honneur, het punt
heugelriem. Monger,' raccourcir les etri ,
van ter. II piend tout, an — d'honneor,
vieres d'un —, de ftifgbeugelriemen eenen
hij neemt a p es op het punt van ter. Le
ft eek, eery gat, Jaeger, korter sunken ;— d'honneur est sa passion dominante, he:
t. dejeu. oog op kaat ten, dobbelfleene n
punt van eer r de eerzucht is zifne neerenz. L'as au piquet vaire ante — s, in het
i
fchende drift. Le — du jour, hetbrepiketThel lilt eery aas elf oogen. J'ai plus
ken van den dag, de dagelaad". je nc
de — s que,vous, • ik heb nicer oogen den
live souveut au — au jour, ik fie dikwijls
gij. Combien de — s avez vOnsl hoe veel
reset het krieken van den dag op; fig. on
lichen hebt gij; t. d'astr. — s d'eté oft
prey . Faire venir q. q. a son —, iernawl
estivuc, zomerpunt, weartneer de' zon in
daarhenen brengen, dal. hij doet wet
het teeken van den krecft treedt; t. de
men wenscht. Ces deux personnes ne
blase punt, veld , a. 11 Forte tie gueules
chaussent pas au m8me —, deze twee pera l'ecusson d'or an — d'bonneut, hif veers
fonen
fientmen niet over stn, zijn van
ten gondol fchildje midden in het waverfchillend gevoelen; a — nomind (an
penfchild en in eon rood veld; prov. Fantemps fixe), ten beflemden, bepaatden
te d'un —, martin perdit son Ane, em ten
tijd. 11 est vents a — nomine , hij is op
oog is de hoe blind, door eene kleinigden
bellemden tijd, juist van pas, geheid lean lets verloren gnats; t. de mar.
komen; pop. a son — et aishuient, op zijn
Faire le —, het beflek opmaken , en op de
gemak. Vous le ferez a votre --et aisékaart plaatfen. Etre en, arriere du —,
meat, gij zult het op uw gemak, zoo
met het befiek voot ereit zij n; dat wi I zeg.
als gr.( het het bests bunt, does. De
gen, dat het fchip zich niet zoo ver be—.ea —, adv. van punt tot punt, van
vindt als het punt van het beffele canflub tot flak. 11 in'a tout raconte de —
'it'll's:. Etre en avant du —, mot het been —, hie* 4 -eft tnif alles nantriekeurigfiek ten achteren zijn ; dat het fchip
lifk , van fin:: tot jtak verhaald. De
zich verder bevindt , dan bet punt van
tout
het beftek aanwifst. — de depart et d'ar- N n n 5
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tout —, adv. ten eettemaal, ganfchelijk ,
alle Itukken. Equiper q. q. de _tout
iemand geheel, in alle ftukken siltrusten ; prove Accommoder q. q. de tout
iemand zeer kwalijk bejegenen, hem
flecht bebandelen,
Point, adv. niet, geheel niet; geen; nem
Je n'en douse q1.111 ne vienne, ik twijfel ni-et, of hij zal komen. Ne voulezvous venir gij in 't geheel niet,
y olltrekt niet komen ? Eu ygulez- vous je
Wen veux ,wilt gif daarvani ik evil er
niets van. Je u' ai—d'argent sur moi, ik heb
geen geld bij mif. N'avez vous - vu mon
frete? hebt gij mijnen breeder in het geheel niet gezien? — de nouveau, geen
nieuws. — du tout, geenszins , volfirekt
'thee, in geenerlei wifze, Je n'en veux
— du tout, ik wi I daar volfirekt niets van
hebbm Je ne me le rappele — du tout,
ik iterinner het mij getruzins. Jecroyois
ttre paye, mais — du tout, ik meende betaald te zullen warden, maar in geenerlei grvifze.
Pointage, m. t. de mar. het zetten of fiellen van het beflek in de zeekaart; t.
de mann& gebrek, onvolkomenheid
dock.
Pointal,
t. de charp. flukbalk.
Pointe, f, punt, vr. fpits, vr. en o.
de cette aiguille est cassee, de punt of
fpits van ilex e naald is gebrekers. Aiguaser la — d'un coutean, de punt van een
noes ftherpen. La — du canif lui entra
dans le bras, de punt van het pennemcs
ging hem in den arm. La — du pilotis,
de punt van den grondpaal. La — d'un
Blocher, d'une montagne, de fpits van eenen klokketoren, van Octet berg. 11
porte la — du pied en dehors, hij zet
den voet naar buiten; prikkel,m.prike
keling, vr. het op de tong bijten. Ce
via a une — agreable, doze wijn heeft
g ene aangename prikkeling; fain. 11 est
agreable quand ii est en — de yin, hij is
aangenaam, wanneer hij wat op heeft,
'wanneer hrj een weinig de boogie heeft,
enz. La — du jour, het aanbreken van
den dag (ter onderfcheiding van le — du
jour. Le point du jour is het oogenblik,
waarin de dag begin: aan so broken, en
la — is de tijd, die onmiddellijk op dozen volgt, zoo dat het niet sneer naeht,
en nog geen volkomen dag is (morger!fchesnaring). 11 partit a la — du jour, nij vertrek rnet het aanbreken van den dag;
t. de gray . fieekgier ; t. de tourn. pl. de
twee fpitfe ijzers , oat eerie draaibank,
waar tusfchen hetgeen, dat gedraaid moot
,vorden , gefpannen words ; t. d'impr.
corriger, korrigeereels. — de tympan,
pointuurijzer op den timpan eener drr!kpers; t. de lap. — s naives, ruwe dsamanten van g ene bijzondere gedaante;
t. de man. Ce cheval a fait plusieurs s ,
dit paard.heeft verfcheidene zijfprongen gedaan; t. de mar. klein voorgeberg-1
se, o. — de vent (rhumb), kompasfireken. Naviguer de bouline, bij de
boeilijn opwerken. Le vaisseau navigue a.
six — s, dit fchip ligt zes fireken of
dint bij den wind, t. de marech. — de
feu, gloeijend beet ifzer,, em daarzrede
bij ze/ere gevallen de huid van eon
paard te doorgeken; t. de plomb. —a
gutter, ifzer,
goten, die gefoldeerd
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moeten worden, of to fchrappen; t. de
rel. fnijmes voor bordpapier en bander:
der boeken; t. de vie. — de diamant , diarnantfpits om glas to fnijden; t. nail.
Avoir la — de Nile droite , op de Bits,
aan bet einde va 'n den regter vleugel
flaws. d'un bastion , de uitgekende
hock van een bolwerk ; t. de bl. fpits von
een wapenfchild. D'azur a la — &argent,
blaauw veld met g ene zilveren fpits. La
chargee d'une tour d'argent , op het (pits
*en zilveren of witte toren; kleinefpije
ker zonder kop , m. flift, tants. Attacher un tableau avec des — s, eon,
derij met fliften vast waken ; r. de tail.,
de couturiere (giron), geer. Mettre deux
s a un habit, twee geeren in een kleed
zetten; t. de fauc. het flijgen. L'oiseau
fit la —, et fondit tout d'un cow sur la
perdrlx, de valk fleeg en fchoot op eens,
op den patrijs rider; fig. Poursuavre sa
—, zijn voorr.temen vervolgen, doorzetten. — d'esprit, geestige inval, m. oardigheid, y r. geestig gezegde, o.' Quand
on a bien commence, al fruit suivre sa
ivanneer men good begonnen heeft, most
men voottgaan, moot men het zoeken
door to zetten. Disputer sur la — d'une
aiguille, over kleinigheden twisten. En
adv. fpits uitloopend. Une colline
qui se termine en —, een heuvel, die
jpits ratloopt.
Pointeau, m. t. d'horl. verharde flalen
priem ores gaten in het koper to ',taken.
Pointement,, m. t. d'art. het riven, poirs•
terse; van bet gelchnt.
Pointer, v. a. ftellen, rigten, pointeren.
uli telescope,. eenen verrektjker
jen. — le canon coutre an bastion, het kanon tegen een bolwerk rigten , pointed.
ren; t. d'aig. une aiguille, cane naald
Munson, fplts maken; t. de coin. — les
articles d'un compte, de punten, artikels van eons rekening, ern punt
leeteekenen. — un drap, een fink lakes
vast hechten; t. d'econ. — les absents,
do af'svezigen opteekenen; t. de mar.
un canon, een kanon rigten.
en belle,
het flick vlugten. couler, het fink
dompen. — la carte, befiek waken, in
eerie zeekaart de plants vinden, daar
men meent, dat eels fchip is aangekoe
men; t. de anus. une note, g ene moot
pointeren; fieken. kendant gull haussoit le bras,_ son ennemi le pointa, gedurondo dat hi/ den arm ophief, flak hem
zijn vijand, bragt zijn vijand hem eenen /leek toe ; t. de boul. un boeuf,
eenen os de keel 'affnifelen; v. n. Le veer
commence a — (poindre, a percer), het
green begin: door te breken; t. de fauc.
fiijgen, zeer hoog vliegen, opfclyeten.
11 y a des oiseaux qui poincent
qu'on les peril presque de vue eu un moment, daar zijn vogels, die zoo hoog
flijgen, opfehieren, dat men ze haast
ira een oogenblik sat het oog , vet-po/itn'etsetr.0 lle
m. foot t a loon, om eon gat
in eenen tniinkerg vte nboron.
b
Poirteur,, t. d'art. fieller, pointecrder
van het gefi.hut; t. d'econ. die de afwezigets opteekent; domheer die bij des:
naam der aanwezenden een punt maakt.
f. nageltje , dat door de weversfpoel goat en dezeIve vast houdt', o.
Poin-
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Pointilla g e, f. zie Poincillacie.
t. de peint. de gra y . fchiltlePointillage,
ren, ftippen met fripjes, punteren, o.
fpitsvinnigheid, haarPointille , f. p.
kloverij, woordenzifterij.
Pointille, zckere visch van het geflacht der zalmen; t. de gra y . zie Pohltillage.
Pointiller, V. a. fchimpen, fpotten, grieven; twisten; kib l)elen; v. n. ftippen,
pointeren, met nippers fchilderen. Ouvrage
, geftipt iverk.
f. kibbelarij, twist overitbettzelingen, re.
lui et sa femme ,
y a des - s continuelles gedurige /abbelarijen hebben er tusjchen bens eta zijde
vroulv plaats.
Pointilles, f. pl. zie Pontilles.
Pointilleux, se, adj. twistgicrig, kibbelachtig. Elle est si - se, qt,'on ne pent
vivre avec etle, zij is zoo kibbelachtig ,
dat men met Naar niei kan levee.
Pointu, e, adj. (pits, icherp , puntig. Un
couteau
een puntzg vies. Une aiguille
e, eene puntige naald. Avoir le menton
eene fpitfe kin hebben. s visch
van het geflacht der jtekelvislchen;lpitfe klipvisch.
Pointure, f. t. de mar. reef, o. nokleuver
van een zeil. - de ris, rifleurer. ltabands de , nokbindlels fieekbouten.
Faire la - t la misaine , den fokleenmast
Yerkorten, wat iutrekken; t.
pun..
;our.
Pointus, in. pl. t. de chap. vier kleine ftukken ftof op het vilt.
Poire, f. peer. — fondante , succulente ,
fappige peer. - d'ate , d'hiver, zotner.,
winterpeer. Elle avoit aux oreilles deux
belles• perles en -, zij droeg in hare
toren twee fchoone perenvormige paar.
lee; t. de chas. - It pondre, kruitkoker,
hoorn, in de gedaatire van eene peer;
T. d'icon. La .- de la romaine, het tegenwigt aan eenen unfter; t. d'art. foort van
koperen windkogel, gelijk eene peer,
waaruit het water met kracht fpringt,
evanneer men hem op het vuur legs, tn.
s secrettes, Port van pesardengebit
0.; t. d'impr. vernisbak, tn.; prov. Manger des - d'angoisse , tranenbrood eten.
Carder une - pour la solf, lett veer den
ouden dag hewaren. Entre la gt le
fromage, op het nageregt,
Poire d'augoisse , zie Angoisse.
Poire, in. (cidre de poire), perendrank, no.
Poiree , f. beet, zeker kruid (bette).
Poireau oa Porreau,
prei , yr. 1VIettre
du - dans la soupe, prei in de foepdoen;
t. de marech. wrat; t. de med. wrat,vr.
(verrue),
t. de hot. perenbeom. - de
il setrier,
fousselet, fuikerpererzboom ; fig. Je Pal
vu
ik hob hem in zijnen geringen,
la„ en ftaat gezien.
Po s, erwt, y r. - verts, greens erwten. - hatifs, vroegiljpe erwten. chiches ou grim, zie Chiche. - en cosse,
Sans cosse, goulus , a manger tout, peulen,
sucres , sucrins , [rakerfuikererwten.
erwten, gcfaikerde erwten; t. d'hist. nat.
etc mer, foort van klein fchelpenwerk;
o erhoren. - de merveille, zit Corine. nains, kruiperwten. lapins,
vifgeboonen; prov. Mater, manger des
chituds, zi.ch den mond verbranden;
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diet weten to antwoorden,verlegen zijn.
11 vs et vient comme - en pot, hij ts i n gedurige onrust; hij is gees oogenblik
rustig, altoos in beregang; pop. S'il
me donne des -, je lot donnerai des tdyes wanneer hij mij verdriet aandoet
moot hij daarvoor beeten. Donner un pour avoir utre feve , met eene worst naar
eene zijde fpek werpen, een klein ,gey en, om een greeter to ontvangen. Quo
ce soient ou feves, het wag zijn, zoo
als het wil, daar ligt mij weiaig aan
gelegen.
t Poser, v. a. tot last zijn ,; drukken; bedroeven.
Poison, m. gift , gif, vergift ; venijn, 6.
- mortel, doodelijk vergift • fig. gevaare
lijke grondftelling , voorbeeld. ;leans sots
discours est un dangereux, in z;jne redetoering is eene gevaarlijke grondftel.
lieg. Le - d'un eloge flatLeur, het vergift van, eenen vlesjenden 'of.
Poissard e , adj. getneen. Expression - e,
gelneene vi.,chwijven teal. Chanson - es
vischwihen lied.
Poissarde , f. vi,chvrouw , yr. y ischwiff, oe
}'else, f. t. d'art. in pek gedomjeld go.y
pekoe takkebos, rn.
Poisser, v. a. bepikken, bepekkey. Le Arm.
gettier poisse ses soles, de borstelmaker
bepikt zijde varkensborstels. - on tonneau, een vat bepekken, met vettigheid
enz. befmeren, Ces confitures lui ont
poisse les mains, deze konfituren hebbem
hem de handen befineerd, kleverig gem
rn
po isascInkt:

visch. - de mer, zeevisch.
d'etang, vijde riviere, rivier visch.
sale, gezouten visch. - it
vervisc h.
cog,
zeelsaan.
tranige
visch.
lard,
d'or on dorade, goad visch. -•d'argent,
volant, vliegende visch;
zilver visch,
pron. Faire chore de commissaire,' donner
chair et rijkelijk opdisfchen. 11 est
comme le - dans Peau, hij heft als een
visch in het water, zoo het hem behaagt;
naar zijnen lust. 11 est muet comme en
hij is zoo Isom als een visch, hij
fpreekt, antwoordt niets. Jeter un pe.
tit - pour avoir un gros, eon klein ge‘e
fchenle doers, am een grooter to verkrsj.
gen, eenen jpicring uitwerpen , one tenets kabeljaauiv le vangen. Les gros
inangent les petits, de groote visfchen etem
de kleinen t op , de greaten onderdrukkem
hij
de kleinen. 11 &est ni chair, ni
is_ neck visch noch vleesch , men heeft
mutsje,
o.;
t.
de
coin.
niets aan heirs;
p1. t. d'astr. visfchen in den dierenriem.
autral ou - solitaire,
van 113 fterren.
zuidelijke visch van .4 fterren.
pootvisch,
allerhande
Poissonnaille f. fain.
kieine visch.
Poissonnerie, f. vischmarkt, yr.
Poissonneux, se, adj. vischrijk. Une eats
- se, een vischrijk leaser.
Poissonnier, m. ere, f. vischkooper, vischkoopfter,, vischvrouw.
Poissonniere, f. rvischketel , no. vischpan, yr.
Poissonnure, f. affchraapfel van fchapenYellen, osn er lijm van to makers.
Poitevine ou Pougeoise, f. ftuk geld onder
St. Louis.
Poitrail , beret van een paard, yr.;
borstriem ; t. de charp. devarsbalk,fthuinfche fiat.
FOi.
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Poitrinaire ,
et s. m. engborstie, die
Bane benaauwde borst heeft.
Poitrinal , adj. op de horst vastgehecht ;
kort vuurroer met eenen wieden loop.
Poitrinatier,, m. fchieter met zulk ten kort
vuurroe-r.
Poitrine , f. t. d'anat. borst. La ,cavitê de
la , de borstholte. Se frapper, se battre
la —, ziclz op de Borst flaan. ivlaladie de
la —, berstziekte, ; fig. ftem. Cet
orateur n'a point de —, deze redenaar
heeft geen goede_ ftem.
Poitriniere,f.borsthozst van een lintgetouw, o.
Poivrade, f. zure fans van azijn, peper cn
zout , 'r.
Poivre , m. peper , yr.; prov. Cola est cher
comme—, dat is peper duur , zeer duur.,
Poivrer, v. a. peperen, met peper befirooii
eon. Une sauce bien poivre , eene tel
fterk , gepeperde rt•us ; pop. Etre poivre
door ontucht befmet , aangeftoken zijn;,
fig. fam. Cette marchandise est bien poi.
vree, deze koopwaar is zeer, peper
Poivrette, f. zekere plant , akA.'ernigel.
Poivrier,
t. de bot. peperboem; t. d'econ.
peperbos, yr.
Poivriere, f. kruiddoos, yr.
resine , hars, o.
Poix, f. pik, pek, o.
Poix.resiner,,
n. pik, hare op metaal
uit/trooijen.
Poliko,
t. d'hist. nat. een vogel, gelijk
eene gars, op de Goudkust.
t. de mar. zeker vaarPolacre, Polaque ,
tuig op de 111iddellandli-he zee, polacre;
Poolsch edeln2an.
Polarisation , wijziging der liclztftralen,
die zijdelings teruggekaatst worden.
Polariser, v. a. doze wijziging daarftellen.
noordPolaire, adj. t. d'astr. Etoile
poolfter,, vr. Cercle poolkring, m.
Polariti, f. r. de phys. de eigenfchap van
den ruagneet of zeilfteen onz naar bet
noorden to wijzen ; poolaantrekking.
Polastre,m.t.de plombao od_pan der loodgieters.
Polatouche, m. t. d'hist. nat. vliegend eekof eikhorentje, o. Le — tagouan ou le
chat volant, ' het grootfte vliegend eekhorentje of de vliegende kat op de Philippijnfche eilanden.
Poichen , (lees polhêne), m. t. de coin. klein
Pommersclz inuntftuk , o.
Poldrack, m. t. de corn. klein Poolsch ?mintftuk,waarvan er vijf gaan op een Duitsch
grosje (omtrent acht cents Hollandsch).
Pole, m. t. d'astr. pool , yr. aspunt, o. —
arctique,,znidpool. antarctique, noordpool. Le monde se tourne sur deux — s,
de wereld draaie op hare twee aspenten ; L. poet. Sa renommee a vole de
Pun a l'autre zijn room is veto de
eene pool tot do andere, door de ganfate evereld, verfpreid; 1. t. d'hist. nat.
zekeie visch vap het gellacht der pleurollectes (platvisch).
Polemarque, t. (Mist. anc. veldheer ; de
dertle der negen iirchonten te aelthenen;
bij de Eteliers, die het opzigt had over
de foorten der ftad , portier.
twisPolemique, adj. twistend. Traite
twistterele verhandeling. Ecrivain
s, twist fchriften.
fchrifver. Ecrits
Polemonacees, f. pl. t. de bot. het geflacht
tier Ipeerkruidfoertie,.e planten.
ou Polemoine (lees Pole.
Polemo„ium ,
"none), 1. t. de bot..rpeerA:rtzid, o. (eene
altijddurende plant),
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Polemoscope,
verrekijker, die in den
oorlog gebruikt wordt.
Polenta, f. pap van Turksch koren of kastanjes , in ltal4 gebruihelijk.
Poletes, in. p1. t. d'hist, anc.-naam der tien
magifiraatsperfonen to .elthenen, die de
inkomsten der verbeurdyet 4lawrde goederen befluurden.
Pali, in. glans, Paster, Le — de l'acier,
de l'Ob(l.ne, de glans van Jet Raal, van
het e lebenho, ut, Ces armes soot d'un beau—,
deze wapenen hebben eenen fchoonen glans.
nail, e, adj. et part. gepolijst, glad, bankend , z:e verder
Paliacanthe, Polyacanthe , chardon beau,
t.
de bot. zeer jchoone distel, yr.
zze l Oilcan.
Pelican ,
Pollack-, adj. t. de myth. Alinerve
nerva ads befchermgodin van eene find.
Poliatre , t. de med. Medicin fladidoktor.
Police, f. policie, burgerlijke rega-ing,
ftads regering. Commissaire de —, kommisfitris van politie. d'ane armee,
polzcle, orae so een lager; t. de con;.
verzekeringskentract, brief van vet zekering, peas van asfurantie. tie change, wisfelbrief op zee en op de zeekusten ; t. d'impr. tarief van het getal van
feeler letter eener gieting.
Policer, v. a. befchaven , met goede inrigtingen 1'007 zien, wetten fiellen ter .iTer..
zekeritig tier gemeene lust; wel inrigten. tin Ctat police , een we/ ingeri-gte,
gei-egelde itaar. Cetce vide est Olen
polieee, deze jiad is met goede in, tgtin,
gen, wetten V001 zien.
m. hatiswoist in de Itallaanfche
kluchelpelen, zooneelzot.
Potiownelle, is t. de fond. gebogen itztelfiok;
vuurpook der ieters,aan eon elude plat,us.
Policicn vilten lap ens de hamsters to
polijs;en,
Policon, zie Polisson.
Polidypsie on Polydypsie, f. buitengemeene,
fierke dorst., vs.
Politics, I. pl. feesten bij de Thebanen,
ter eene van Apollo, bijgenaamd polios
(grieze), onz dat hie" te Thebe met grips
hoar was afgebeeld.
Poliergie, f. t. de Um fchriiven van- vcel
werken, o,
Poligale, zie Polygalq.
Poliglotte , m, zie Polyglotte.
Poliment, m. polijsten, flijpen der edelgefteenten, o. 11 faut bien du temps pour
1e — de cette pierre, het flijpen van dozen
fteen eischt yea tijd. Le — de racier,
het pelifsten van ket ftaal ; glans ,
ter ; adv. beleefdelijk„ op eene beleojele,
befeizaafde wifze. 11 ltii a parie Izij
heelt met kern 'op eene 'beieefde wijze
^gefe?roken.
Poliwittes ou polomites, m. pl. katnelot Van
Vlaanderen, e.
Poliodore, iv. worm met een verlengd ,
gezet ligchaam.
Poliometrique , adj. Carte —, ftedewlfzer.
Potion, m. t. de bot. bergpolei, foort van
manderkt utd, o.
?olionemes, in. pl. /sort van planten
nopodes).
Poliorcete, t. d'hist. anc. ftedebed , tinger, bijnaam, gegeven aan Demetrius,
zoon van eintigenus, wegens zijne bekwaanzheid in de kunst van belege2 lug.
Polir,, v. a, polijsten, glad waken, billne.
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neren. De l'acicr Non pot!, gepolifst
fl•aal. Le buis Lra ..)6 .y sc pc,s!it bt2n, ebbenha.et laat zic.fz geed glad inal,en. —
les aigudles, da naalden pel:esten; fig. befcha yen , lvelgee, anicie! makon. L'etude
des Mks le ttzes , la cui- orsa:iJn des dames, polit Pcsprat , ;';':zesie rier fchoene
eve: enfe app en , o onz gang met fuffers
befesaft den geest , nsaakt welgemanierd. Ecrire maniêre polie, op
tens evelemanie; ale 1V711ZC fchrifven.
C'est un homme biers poli, het is een zeer
befehaafd, bcleeld wan.
Poirsarcie ,
zie Polysarcie.
roliseaux, m. pl. t. de corn. benne pdoek van
Mortagne , o.
Polisscur, m. - se, f. gladflijper , flifpfler,
polifstcr.
Polissoir,
polifstfleen,m.bruinecrijzer
- portal, o. - tend, m.
Polissoire, f. glansborfiel , its, polijsthout ,
- rad, o.
Polisson, in. firaationgen, lomperd, m.
guitfe, 0.
Polissou, ne, adj. op zicla flraatfongens.
Une chanson — ne, ern vuil liedje.
Polissonner, v. n. firaatjongens fireken,
guite greken dean; vuile taal voeren
Polissonneric, f. gUitelzek, o. .fireek,
firzattaal , vr. C i est une
, het is een
guitefluk, ,firaatfongenslreek.
Polissure, f. polifseen, glad :waken, glanzen, o.
Politesse, 1. befehaafdizeid, beleefilheid
hofelifkizeid, welgemanietdizeid, heusehheld. On rcurarque une ande — en tout
"cc qu'il dit, men bemerkt eene groote
befehaaldheid in alles nut hi] zegt.
Avoir de la — envers les etrangers, beleefilheld Vo rir vreemdelingen hebben, hen
mei heuselzheid bejegenen. 11 a du savoir, mais it malign de —, hij heeft kunde, wear het ontb,eekt hem aan evelgemanierdheid. je suis confus de routes vos
s, ire ben verlegen over al uive beleertilieden.
Politie, f. float van een lveIgemanierd
voile, rn.
P olitique, m. flaatkundige, flaatsman.
C'est un excellent —, het is een voertreffelijk flaatsman. Tous les s sont d'accord lh dessus, alle fiaatkundigen flemmen dat toe; wits, voorzigtig mit loos ,
tnenscli. Vous ètes trop — pour vous brouiller avec lui , gij zit cps to wijs man , ens ii
met hem oneenig se waken, met hem to breken. 11 ne vous dira pas ce qu'il en pease, c'est
un—, hi./ zal u niet zeggen, war hi f dcaarvan denier , het is een doorfepen man ;
adj. flaatkundig; loos, listig, doortrapt,
doorjlepen. Il est — dans tout ce qu'il
die, hij is loos, in alles was hi/ zegt.
din gouvernement
sent flaatkundige
regering; f. flaatkande, politick. line
mechante
eene flechte flaatkunde. Voith oil Pa conduit one fausse daarhenete
heeft hem eene vairche fiaatkunde ge-.
bragt ; list , doorllepenheid. Cet homme,
a de la — en tout cc qu'il 'fait, deze man
bezit cease doorflepenheid in al wat hij
doer.
Politiquement, adv. fiaatkundiglifk ; op ee.,
ne listige, doorflepene Ce nest
pas agir — que de laisser agranchr son enhet is niet Itaatkundig gehaedelde
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zijnen vijand to laten greet woreiene 11
agit en toutes choses, hij gear bif allee op eene doorfiepene wijze to iverk.
Politiquer, vaLfam. over fraat szsken fpre ken.
-)olituu , zie Poleon.
Poligeaux, zie Poliscaux.
Pottage, in. faarlijkfi:he leenThhatting, vr.
hecrentegt op de kippen, hoenders, o.
Pollen, m. (lees polleme) on powsiére g eminate ou genitale ou fecondante, 1. bloemflof, e.
m. veel fchelpen hebbende
!chap, yr.
Pollicitation,
t. de jar. gelofte, vr.
Pollination, E uitftorting van de bleedftof.
Polliucteur, m. een die de lifken balremtPollixênes, m. pl. t. Whist. nat. geflacht van
duizendpooten.
Polluer, v, a. ontheiligen, befmetten, bezoedelen. — les choses saintes, heilige
dingen bePnetten, verontreinigen. Une
egli5e polluee, eene ontheiligde kerk. Se
—, v. ref. zich zelven bevlekken,dezon.
de der zelfbevlekking begaan.
Pollution, f. ontheiliging. La d'une
eglise dare jusqu'h cc qu'on l'ait benite de
nouveau, de ontheiliging van eene kerk
duurt tot dot men haar op nieuw heeft
t. dc med. zelfsbevlekking,
bernetting. — volontaire, vrijwillige
zelfshevlekking. — nocturne, nachtelifke , in den drove; veroorzaakte, zaadvloeijing.
Pollux, m. t. cl'astr. zie Castor.
Folochion „ in. t. (Mist. nat. vogel op de
bijenvreter.
Nolukken,
Polorapl3ie,
f. aspunt-, poolbefehrilving,
g
be'rehreiviner van den hemel.
Polonais, m. foort van duif , vr.
Polonaise, F. t. de inns. Poolfche dans, m.
one robe It la —, zekere rok,
vrourenklec.d op zijn Poolsch gemaakt.
Polonga, m. t: (Mist. nat. foort van fchoone fang op Ceilon.
Polosse2 m.menging van rood koper en tin,vr.
Polozaux , m. pl. dock, linnen van Nor.
mandig.
Polpoch', m. t. &hist. nat. pelpoehflang van
lleatan, yr.
POltinick, m. t. de coin. (demi rouble, E)
halve Rusfifche roehel.
Polcron, ne, adj. lafharsig bloo; m. et f.
bloodaard lapartige. 'Elle est extramement ne, zij is zeer lafhartig. II
passe pour un —, men houdt hem veer
eenen bloodaard; m. t. de p&h. krabbe,
die op bet punt fiaat van hare huid to
verliezen.
Poltronnerie, f. bloohartigheid, lafheid.
C'est one — sans exemple, het is eene
lafheid zonder voorbeeld.
Poltura , f. t. de corn. veertigfie gedeelte
van eenen Hongaarfchen gulden , zijnde
din' en eel; halve krentzer.
Polu-Poltinick, m. t. de tom. halve peltinick , het vierde gedeelte van eenenroebel.
Poluske, m. t. de corn. kleine koperen Rusfiche anoint, het vierde gedeelte van een
kopeck.
Polyacanthe, adj. t. de bot. met veel flekels.
Polyacoustique, adj. toon verflerkend. Le
cornet acoustique et le ports-voix sont des
instruments — s, het .freekhoren en de
fpreektrompet zijn soon verlierkende
werktuigen. (re plant.
Polyadelphe, adj. t. do bot. Plante — 2 ze
Po..
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PolvadelPhie , f. t. de bot. itide klatfe der
planters van Linneus.
Polyandre, levensberehrijving van greote mannen; adj. t. de hot. Plante —, veel
vezeltjes hebbende plant.
Polyandrie, f. veel mennerif. Les Malabares nermettent la —, de Malabaren yet-oorloriteu de veelmannerif ; t. de bot. de
esde Pa:re der nlanten van Linneus,
veel vezeltjes hebbende.
Polvandrique, zie Polyandre.
Polyangie f. t. de bot. gefiacht van Planten, wier zand verfcheidene vakjes
is onelloten.
Polyandie , e , adj. t. de bot. Plante — ke,
plant , die veel bloemen voortbrengt.
L'orcille d'ours —, de veelbloemige anricula, beerenoor.
t. de litter. alphabetifche ver.
Polyanthea ,
zameling van verfcheidene letterkundige
flukken tot gebruik van fehrijvers,
Polyarchie, f. regering van veel perfonen.
Polycameratique , adj. t. d'horl. Un horloge
ten unrwerk, met meer na verfcheidens oore'en gerigte cifferbladeren, geliik op de wens der kerken.
verzameling van kerkelijke
Polisarpe ,
wettene yr.
t. dea bot. zekere plant,
Polycarpon,
veelvrucht, yr.
Polysepliale , adj. veelhoefdign La plupart
des statues des clivinitds inclieniies sont ,
de meeete landbeelden der Inc1iaanfchc
godlteden ziin veelhoofilig ; t. d'hist. nat.
nieuw veelhoofilig geflacht van wermen
in de ingewanden.
t. de med. galziekte,-koor:s.
Tolyclio!ie ,
Polychestre,adj. tot vele dingennuttig. Medicament- —, geneesmiddel boor vele ziekten,o.
Polychronique , adj. t. de med. Maladie —,
ziekte die long duurt, vi.
krachte
Polychyle , adj. t. de med.
vol voedmiddel, o. /pip, yr.
Poiyen&tne, m. zie Polyherne.
Polyeotvledone , adj. t. tie bot. vett zandvliesjes hebbentle; f, pl. — s, planten
van lacer dan twee zaadvliesjes.
regering van rijke en brave
Polycratie ,
vaenfchen, vr.
Polvcratique, adj. wat tot zulk eene regering behoort.
t. de pharm. tot verfcheie
Polvcreste ,
den einden dienende.
Polydaecyle „ adj. t. d'anat, veehlingerig.
uelques hoinmes sont s eenige menfchen
Q
hebben meer dan vief vingers.
Polydê y es, in. pl. gellacht der duizendpooten.
Polydipsie , zie Polidypsie.
Polydores, in. pl. geflacht van waterwormen.
t. de geom. d'opt. dat ver.
Polyedre ,
fcheidene oppervlakten heeft, veelzijdig
ligeleaam, 0.
Polygale, m. ou herbe lait , f. t. de bot.
mel,bloem, yr.
,
Polvgalatique , adj. t. de med. Aliment
wel ,clam gevend voedfel o.
Polygame , in. et f. die meer dan Bens ge.
huwd is geweest.
Polygamie, f. veelwilverif (bin* deTurken);.
v , elmannerif ;* t. de bot. 23110 klasfe der
plantgewasfen.
Polygamiste, in. voorliander van veelwljverif.
Polygarchie , f. veelhoofdigc regering, yr.
Polyglotte , adj. t. de grain. in vele talen
gedrukt, gefchreven. Bible —, bijbel
in vele talon gedrukt ; s. in. fig. die vere -
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teen kent; t. d'hist. nat. zekere Bleedkaanfche vogel.
Polygnates , pl. t. d'hist. nat. geflacht van
ongeeieugelde infekten, met 1 4 poton , 4
voelhorentfes en verfcheidene kakebeenen.
P olygone , m. t. de geom. veelhoek ; adj.
veelhoekiee. Un
regulier, een regelmaage veelhoek.
Polvgonees , f.
t. de bot. geJlacht der
planten met knoestige fiengels.
PolygonoIdes, f. t. de bot. foort Van heest ers.
Pol ygonope ,
t. d'hist. nar, zee infekt ,
foort van made, yr.
Polygraphe , ni. veelfchrifver, fchrijver
over vele zaken of onderwerpen.; t. met.
zek.er werktnig, waareeede men verfcheideve penmen do,t bewegen, em in ecnt
ver'eheideue afeChriften te hebben.
Polygraphic, f.geheitee fchriifkunst , kunst,
on; Of) ondericheidene wifze in verbor.
gene ciffers te Phrijven, oak am die to
kunnen lezen. Ecrire de la — geheint
rchrift 1..chrifven. 11 fain avoir la clef,
la connaissance du chiffre , pour lire la — ,
on; cen gehein; [thrift to lezen, most
men dett fence! daartoe hebber, de kennis der ciffers leeten.
(zifden , yr.
Polygramme , f. figuur met verfcheidene
Polygyne, adj. t. de bor. Plante — , plant,
tot de klaefe van Polygynie behoorende.
Polygynie , f. t. de hot. n eelwifverij; zevend
de orde der plantgewasfen van de der.
ti en eetlie klasfen.
Polygynique , zie Polygyne.
Polvlogie , f. kunst om over veal enderrcheidene ondertverpen te .rpreken.
Polvmathe , m. t. did. veelweter, - kenner,
die van veel dingen weet.
Polvinerisme, m. gedrogtelijkheid,ontflaande
door de evertolligheid van een lid, van
tenon vinger, cnz.
Polymathie , f. t. did. algemeene kennis
groote kundigheid.
Polvmatique , adj. t. did. Connaissance —,
kennis van vele zaken. (der baarfen.
Polvmne , f. zekere visch van het geflaeht
PolYmnie , f. t. de mytli. Polvmnia. On représenze — avec une lyre , Polymnia wordt
met eene Tier afgebeeld, als uityindfler
der harmonic.,
PoLvinnies , f. p1. t. de hot. zekere planters
van het apde geflacht.
Polymnites , f. pl. t. de miner. polymniten,
boomfieenen, waarop eene menigte vats
kleine poelen evorden afgebeeld.
Polvmorphe , adj. t. d'ana t . veetfialtig. Os
ou basilaire , eviggebeen.
Polvn6me m. t. &hist. nat. foort van vini,eer.
viseh,die het hoefd gelijk eenenfnuit heeft.
, f. het vijfde werelddeel.
Polynome, m.t.d'alg.veelledige grootheid, yr.
t, d'hist. oat. geflacht vats
Polyodon ,
visfchen met we/ tanden.
Polyonyrnc, adj. veelnamig.
Polyoptre , m, t. d'opt. glas , dat de voorwer.
pen zeer vermenigt , maar ook verkleint,e.
Polvpaston ou poly-pastor, zie,Polyspaste.
t. d'hist. nat. veel y oet, polypus.
Polype ,
Le — d'eau douse coupe en plusieurs par.
ties, se reprodnit tout entier en chacu.
ne , wanneer de zoet water polypus in
verfcheidene deelen gefneden wordt
brengt feeler gedeelte wederom eenets
veelvoet voort; t. de chir. vleezig
was in den y ens, o.
Polipetale, adj. t. de bot. met veal bloetnbladen.
PO.
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P olypemt, se, adj. t. de med. van den aard PoIytiper, v. a. door afgieten der drukder polypen, veelvoeten.
) vormen dezelve vertnenigyuldigen.
P olyphage, m. veelyraat ; die van veel voed- Polyurique, adj. t. de med. pisopftoppend.
fil leeft; t. de myth. Hercule —, Her- 'Pomacanthe
t. d'hist. nat. visch , die
Rules de yeelyratit.
een •f sneer ftekels op zlin dckJel heeft.
P olyphagie, Egulzigheid, y r.; reel eten , o. Por.lacentre,
t. d'hist. nat. nieuw foort
Polypharmacie, f. het tuisbrui le, de yeelvaiz visch met bewezellike sadden.
voudigheid van geueesmiddelen.
Pomacie , f. t. d'hist. nat. zie Escaigot; foort
Pol y pharmacon, m. E. de med. geneestniddel
van fcbulpflak , o.
voor verrcheidene ziekten , o.
z. d'hist. nat. nieriw geflacht
Pomadasys,
Polypbarmaque, adj. et s. r. de med. die vet,
van visch met bewegelijke tanden.
fcheidene of veel zaziengeflelde genees• Pomatome,
t. d'hist. nat. gefiacht van
middelen voorfchrifft.
borstvisfchen.
Polypheme, m. t. de myth. tie beroemeige en Pomifere , adj. t. de hot. appelen dragend.
argrijsfelijkfle der C .;clopen, die veer Pomiforme, adj. t. de bot. appelvormig.
den zoon van Areptuseas gehouden werd ; Pommade,
pomade, 'in. — pour les chet. d'hist. nat. foort Vail krabbe.
veux, haartalf ; t. de man. fprong am den
f. genegenheid onder verrchelde.
zadelknop, m.; 'wending in do riilchool, yr.
nen verdeeld. (flerk geneesmiddel, o. Pornmader, v. a. met pomade beitrilken.
Polyphore , adj. t. de med. Medicament —,
Des cheveuX bicn pomades , met vie! poPolYphthongue, adj. et 3. t. d'anar. veeltoomade beftreken haar.
nige Egypeifchefluit , yr.
Pommaille, f. uitfchot van appelen, o.
Polyphylle, adj. t. de bot. veelbladig.
Pomme, f. appel,
Blordre dans une
Polvphylide , adj. t. de bot. met veel blaadj'es.
eenen appej bitten. Des — s cui'
Polyf)ier,
zee-poltipenhuisje, o. onechte
tes au four, gebradene appelen. Des
zeeplant, yr.
—
de garde, winterappelen.
,
Polypite, adj. t. d'hist. nat. Mouche
range, oranjeappel. — de coing, kwee..
veelharige , ruige vlieg, mug, yr.
appel ; fig. — de disordre, tivistappeL
Polypite,
t. d'hist. nat. zekere visch met
Donner la — tine femme, eerier vrouw
16 tot 3. 8 kuikvinnen.
den prifs dee fchoonheid toekennen ;hart
Polypites, tn. pl.verrteende polypen (tie evilvan eene kool, o. — de terse , aardapi
ders op Polypites).
pal. d'Adam, roort van citroen, groei.+
t. d'hist. nat. geneeskundige
Polypode ,
lenda in 4sryrii. — de mar, zeeappel.
plant tegen de fliftn, gal, enz.
— de merveille, balremappel. — d'amout
Polvpteres, m. p1. four: van fnoek Cesoce).
de mer, zie Albergume. — de pin, pips..
Polvptique , adj. Livre
boek , nit y etappel; knop , vs. La — d'une canoe, de
ieheidene bladeren zamengeffeld.
knop van eenen rotting. Les s d'ua
Polypyrêne, adj. t. de bot. Fruit —, vruckt
thenet, de knoppen van een haardijzer
met veel korrels; pitten.
a. de mar. kloot op den top der braam.
Polysarcie, f. t. de med. buitengemeene
Peng; vlag- en geusftok; Root van een
vettigheid des ligchaams.
rak; druif van een' kaakfteck.
s de
Polyscope, in. .glas, dat de voorwerpen
raeage, rakkeklootjes. ti s goujecs, want.
vermenig yuldlgt, o.
klootjes.
d'etai, muis op het ftag.
s
Polyspaste, f. t. wee. werktuig met verfcheide tournevire, muizen van den kabelring.
dene katrellen, cm zware lasten op to Pomme, m. appeldrank, wijn . tn.
I igten , o.; Arcnimeeellehe fcheepherer, m. Pomme, e, adj. gemaakt in de gedaante
Polvspermatique, adj. t. de bot. Plante —,
van eenen appel. Chou —, lame ee
plant met veel zaad , yr.
fluitkool, kroPralatie; fam. voleindigd,
Polysperme, adj. t. de bot. bezie met veel
volmaakt. Un fou gen volmaakte
zaad , y r. Le pavot est tine plante ou
gek; zie Poremer.
polysperraatique, de flaapbol is een gewas Pom mean ,
t. de foil& degenknop; t. de
met veel zaad.
sell. zadelknop.
Polystaure , m. kleed der Oosterrche aartsva- Pommele, e, adj. Cris —, appelgraauw.
deren , dat met veel kruizen bezet was ,o.
Ciel
lusht met kleine wolAjes.
Polystvle adj. veelftifitg (eijerftok).
se Ponimeler, v. r. met kleine wolkjes be' adj. et s. t. de gratn.woord,uit meet
Polvsyllabe,
trekken. Le ciel s'est pommeld un trio•
tian Brie lettergrepen beftaande ; woord
moot, de keit is in een oogenblik'tnet
van vet! lettergrepen , n. veel lettergrepig.
kleine wolkjes betrokken. Ce cheval
Po/vsyllabique , adj. met veel lettergrepen.
commence a se —, dit paard begint apPolisyndeton, m. t. de Ater. figuur van
pelgraauw, een fchimmel, to warden;
via voegwoorden, v?.
rov. Temps — e et femme fardie, ne
Po/ysynodie, f. veelheid van ftaats- of
s rat pas de longue duree, een wit we/He
raadsyergaderingen.
as den kernel en eene geblankette vrouw
* Polvtechnique, adj. Ecole
omvatduren niet lang.
tende leerfchool, algemeene kunstfchool. Povmem
e..
, f. long ontfteking kij het rand.
Polvtheisme , m. t. de tladol. veelgoderij.
Poiitlielste,
aanhanger van yeelgoderij. Pontmele, f. plaat met gaten op den mond
Les peuples anciens dtojent
s, de tide
van tone buts, am don drek op to hors.
voiken baden vele goden ran.
den; t. de cor. boatels werktuig der le.
Polytone, adj. veeltoonig.
derbereiders vol met tandin ter beret.
Polytric ou POlitric, m. t. de bot. haartnos.
ding van leder, a.
Polytrophia, f. t. de med. overyloed van Pommer, v. n. t. de jar. flatten, krop pa
voedfel , o.
Ces choux commencent a — deze koci
* Polytypage, m. t. d'impr. veeldruk.
begint re fluiten.
Polytype, adj. t. d'impr. dat van veeldruk Pommeraie, f. t. de iard. appelboomgaard,r.
komt , et ketrekking op beep.
pommetá, e, adj. verfierd met knopf es.
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knopfe tot geraad,
Pommette,
s Ponande ,-f. oprehrift op eene rekening.
de boil, de en-tyre, honte:e, koperen knop- Pointy., in. westen, avend ; t. de mar. de
d'anat. oo ,g, bee& e.; t. de coot. ga.dtlantitche zee, in teg‘nfiellin,9; van do
j es ;
Middellandfrhe zee, die la once du le.
t en knoopjes aan hemdsmonwen, enz.
vant
portpttier,
genoemd ,voreit ; achterlie. Le vest
CLI1S. appelai.pelbooni ;
du
een wind, fence:, peep, on.
brader, - pan, yr.
romo,ie,
t. de myth. Pomena , godin de_ Ponantin old p3nantais, adj. er dat het
westen aangac,t, westelijk. Matelot —,
oo fts.
een westvaarder, tnatroos enz., die op
Pomoyer, v. a. eea touw door de hand lade west vaart.
ten fehieten, min te onderzoeken, of he,
Ponr;aye ou Poncage, fpanfen in teekenog ,hoed is.
n, 'igen , o.; het fthuren, glad makers
Pompadour, zie Pacapac.
;net puin:Ileen.
pracht, pomp; praai.
r4aPumpe,
Ponce Oil f. p al m- of drifrfieen,m.;
, koninkliike pracht. La — d'un
Ifpumzeikfe , met ge , rreven houtskool 0 #4
onip Lie, de p r aal eerier zegeviering.
ce fpunien o. Polir du parthemin avec la
funbre, lifklatie; fig. — du discours
pierce
Chiktheid
eciier
reeie
,
i•
p..zrkement met palm/teen glad
du style, opge l
maker' . Calqu:_r un dessin avec une
Renoncer au monde et a ses
den
eerie teekening met het fponszakje 11 eq.
s, affland does.; va.i de wer igld en ha
teekenen.
re heel' lijkheid ; pomp. Le piston, 1.
soupape d'ane , de zai;.rer, de klep.in erne PonLeau , no. t. de bot. klaproos (coquelicot) , yr. hoogroo2. Couleur —,12oogroo.
_pomp. — a feu, d'inzendie ou a ineendie ,
de kleur. Un raban een hoogrood,
brandrpuit. Line
portative, draagfpuie.
Turk3ch rued lint.
jeter troAiwe,
— aspirante, trekpoe,p.
t Pousol, m. kleine brug over een beekje,yr.
eene pomp , waarmede het beer uit den
?p acer, a. met pultrifteen glad maken;
ketel iii ,iet koelvat gepompt wordt ;
met houtskool fponfen,o. — Ia carton, het,
41e cliir.
h still, borctglas, 0 in de
iordpapier met Steen glad-, pain- of
over tolls' ge melk nit de horst te halen ;
driffiteen glad maken.
dessin
t. de mar. — a chapelet, kettingp,)rnp.
eerie doorftokene teekening fponfen.
— royale, gemeene of fla r.:• poinp. Sonde
P.)ncette
,
f. Vein fponszakje , d.
de —, pipflok va;; de pomp. La —
engotg._e, de pomp is onklaar, vettlept Ponehe, m. ptive,11. je voudrois bien un
verre de —, ik wenschte wel een gins
La — est i:!ventee, de pomp is gelpletev.
putsch te hebben.
— pour intailles, borteli.rspomp ; t.
osun cki
fo.. t. de bot. Citroen-melisfa,
cont. Can;r a-- pennemes , naaraan het
lenz;net in het heft goat; t. de emus.
veclenglink aan een blaasinftrument ,dat Pon:in!, t. de bat. groote , dikbastige
citr9en of limoen, waarvan fukade gemen op en seder kan fiehniven, o.
meta wordt.
t. d'anat, prachtig gebsonv le
Pompëion,
na. doorgetrokkene, gertokene, go.Lithene, waarin al de geheiligde zaken
fponste teeleening , y r.
be, ivaard lverden , die dienen moesten bij
0.; liniderblad om regt te fchrifven , o.
eene feestviering, o.
Poncticulaire,
adj.
t.
de
mad.
;Fevre
.—,
n.
poulpen
,
ititportpen.
—
Pomper, v. a et
zie
Petezhiale.
reau d'un vaisseau, het water nit een
fchip pompon. Le s3leil pompe les vs'. FoncLion, f. t. de chin opening van den
onderbuile tot aftapping van het wa.
pears, de zon trekt ete dampen in de
ter.
hoagie. Nos corps pompent
onze ligchauzen zuigen de vochtigheid Ponctualite, f. ftiptheid,Oauwkeurigheid;
naauwgezetheid. Sa
s'c'!;:encl jusqu'aux
in. II taut — pour remplif &eau ce resermoindres zijne ftiptheid ftrekt
voir, men meet pompen, om dezen wa.
zich nit tot de geringfte zaken. II a
terbak aan to vullen; fig. - q. q. ietine grancle — a faire tout ce qu'il a promand nitl.iragen ; pop. drinken, zuipen.
mis hij vervult a pes swat hi/ beloofd
Pompeusement, adv. prac'itiglifk,
beef:, met naafi- gezetheid.
;, fig. S'exprimer
zich hoog.
Ponctuateur Poinzceir, no aanftipper ; ann.
dr avend , avinderig uitdrukken.
teekenaar der afwezigen.
p ompeux, se, adj. heerlijk, prachtig,
Ponctution,
f. puntenftelling , airtipping ,
tig ; verlieven, hoogdravend. Use suite
vr. he: zetten der zinfeheidingen of
— se, een prachtig gevolg. Un
l'e;zrijfteekenen.
style —, tea yes hevene , hoogdravende
galimatias, winderige ,verhevene Ponctuo, t. d'hist. nat. visch van het
gellacht der lipvisfehen ; eene gepunte
wartacl.
hagedis, yr.
t. de chin. ant. gaimei-zinkPompholix,
Ponctuee, f. t. d'hist. nat. vise]; van het ge.
boom, no.
tlacht
der ibaars.
POtnpier, m. pompenmaker,, brandrpuitgate. Le commandant des , — s, de brand- Ponctuel, e, anj. ftipt , zeer naauwkeu.
rig, punctueel. 11 est — en tout, nil is
meester,, de bevelhebber over de,brandItipt in apes.
rpuitgasren.
donctueliement,
adv. ftiptelijk', naartWkeuzie Lampage.
riglifk.
hoornierfel , n. oprchik op het
i'ompon ,
hoofd; fig. kleine opfmukking in den Ponctusr, v: a. afflipfien, pnioten ftellen
de ztnrcheidingen of fchrifiteekens plane.
fen Votre lcttre n'est pas bien ponctuee,
zie Vanille.
Pompona,
11, brief is niet 2fel afgeftipt, de zinl'omponner, v. a. verfiz, rreien op eenen
fcheidingen zijre In uwea brief niet goed
hoed, of ander hoofddekfei maieen.
gepiaatst
; v. n. 11 ne sait pas — hij
alone, a se —, zij houdt van hoar -hooja
kan raiet punctveren, hij woe, de pun.
te' verfiel en.
ten
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ten nfet to
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6, eons
met eon punt,
Pondag, m. belling van sent ader in gene
fieenkolen groeve, yr.
Pondage,
tonnengeld , o. Wasting op
iedere ton in Engeland , yr.
Ponderalion, f. t. de peint. foist evenwigt
der ligchamen in de fchilderkunst, a.;
kennis der bewegingen des evenwigts der
ligchamen.
Ponderer, v. a. in evenwigt houden.
Pondeur, m. se, f. logger, legfler. Cette
poule est bonne —, doze hen legs goed,
is eene goede legffer ; fig. fam, vrouw,,
die veel kinderen krijgt.
Pondre, v. a. et ni leggen. Cette poule a
deja ponder tinquante oeufs, doze hen heeft
reeds vijfiig eijeren gelegd. Ala poule
ne pond pas, mijne hen lege niet. La
tortue pond ses oeufs dans la sable , de
fehildpadde legs hare eijeren in het
zand; prov. II pond sur ses oeufs, hij
zit er warm bij, heeft zijn fchaapje op
het drooge ; faun. Voila qui est bien pondu , dat is een zuivet flak werk ; een
geede inval.
Pondu, zie Pondrei.
Ponent, zie Ponant.
Ponger, v. a. watei• inittigers (words van
leder gelegd). Le cuir mal prepare est
sujet a se —, flecht bereid leder is enderhevig aan water in to zuigen, in to
trekken.
Pongo, m. t. d'hist. nat. groote orang esttang, , boschmensch.
t Ponnu, zie ondu.
PonsiF, m. t. de fond. groote zak vat goflampte houtskool, sm de voorbeelden to
bellrooijen.
Pont, m. brag, vr. — de pterre, fleenen
brug. — levis, ophaal- of valbrug. — de
bateaux, fchipbrug. volant, vliegende
brag, gierbrug. — tournanc, dsaaibrug.
de radeaux, brag op vlotten. — de pilotis , brug op palen. Lever, abaisser un
levis, eene ophaalbrug ophalen , nedetlaten. Le — d'un levis, de wip
tuner ophaalbrug. — dormant, vaste
brug. — flottant, drifvende brug, nit
veel flukken beflaande. — a coulisses,
fchuifbrug. Euxin, Zwarte zee.; t.
de tail. Le — d'une culotte, de klep van
de brook ; t, de tear. dek op fchepen , o.
Premier —, het tusichen deks of het dek
van de zwaarfle batterij. — second, de
kuil of het tweede dek. faux, loos dek
of koebrug. — a volants, fiellingen bid
ten boord voor de kalefaters ; t. de man.
flijgering van een paard, vr.; t. de
fond. — de cloche, middelbo4 aan eene
klok; t. d'horl. foort van galg in ourwerken, die de raderen draagt ; t. d'anat.
— de varole ou protuberance annulaire, de
brug der- herfenen ; t. myth. de zee; t. de
peint. eene flechte fch:lderij.
neut,
firaatlied, o.; fig. Un aux Anes, kki
se zwarfgheid , Welke eenen bormuil verlegen maakt,ezelsbrug,gemakkelijk hulpmiddel voor onwerenaen. Faire un d'or
A son ennetni , zijnen vijand eene gouden brug flaan, hem op eene goede
• voorthelpen , gelegenheid given em to
•ntvlugten. Vous ne savez pas eel* ? c'est
7e — aux Anes, weer gij dat tries? Oar
greet ieder kind. L'affaire est sur le pout,
daar is haast bij. 11 passers bien de
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I 'eau sous les pouts entre-ei et la, faet za l
we/ lang darer:, dat zal zoo fchielijk
nog niet gebeuren.
rontac, m. zekere Franfehe wijn.
Pontade, f. t. de mar. een der cerfie hakken , welke timmerlieden in eon ruw
flak heat doen , m.
Pontage, zie Pontonage.
Pontal,
t. de mar. het hot of het ruins
van een fchip , ook de diepte van het ruins.
Pontanier, zie Pontonnier.
Ponce, na.ponto , harten-aas in het amber!Pal o. die in het pharao fpel () f ilarfet reel ponteert, die geld zet op de kaart
tegen den bankier.
Poste, f. legtije ns. het leggen van eije.
run van kippen , vegels, fehildbadden,
enz. Le temps de la — approche, de legtijd nadert.
ponté, t. de fourb. plant aan het gevest
van eenen deg en, yr. fieekblad, kruit
aan het degengevest , o.
Ponce, e, adj. t. de mar. van een dek
Une fregate — e, een fregat met
een dek.
Pontederes, 1. pl. plant van de 6de klasfe,
met zes eneeldraadjes.
Pontenage, zie l'ontonage.
Ponter, v. n. pouteren, its het basfet fpel,
pharao fpel, geld op eene kaart zetters
tegen den bankier.
Pontet, m. t. d'arq. handkesgel over dots
trekker aan list fthietgeweer,
Pontikre, f. het cigar, o, de epening,waar.
door de hen hare eijeren
Pontife , ul. hoegepriester. Aaron etoit le
grand — des Hebreux, Aaron was de hoo.
geprie3ter der Hebreen. Le souverain
de pans; bisfchop in het gemeen.
Pontifical , m. eeremonieboek der bisfchop.
pen, book, waarin de dienstplegtighe.
den van eenen bisfchop to yinden zijn, a.
Pontifical, e , adj. opper-, hoogepriester.
lljk. Habit —, heegepriesterlijk kleed;
paufelijk, bisfchoppelijk. II est parvenu
a la dignite e, hij is tot de paufelijke
waardigheid gekomen. Messe e, pau.
felijke mis, yr.
Pontificalement, adv. naar de waardigheid
van den paus of van eenen bisfchop,
per-, heogepriesterlijk.
Pontificat, m. noogepriesterfehep , o.; paufe.
lijke waardigheid en regering , yr. C.!sar
obtint le - 2 Cefar verkreeg het opperprieiterfchap. II fur eleve au —,
werd tot het hoogepriesterfehap verbs.
yen. Sous le — de Gregoire le grand, on.
der de paufelijke waardigheid van Gre.
gorius den grooten. Son — tie dura
re, hil was niet lang paus.
Pontificatif, adj. dat paufelijk enz, snaakt.
ontil, Ponteil, m. werktuig in de fabrijk
van fpiegelglas ; fpiegelglas , waarop met
amarillleen geteekend wordt s o.
Pontillage, zie ointiilage.
Pontiller, zie Pointiller.
Pointilles, zie
Pontine, zie Pompine.
Pontins, m. p1. Marais —, pont:faze , grog.
to moerasfen bij Rome.
Ponton, m. t. fehipbrug , pont, yr.
kleine koperen fchetities, bruggetjet bit
het Leger, dienende tot her overtrekken
der rivieren; t. de mar. onderlegg.r,
fiat vaartuig ender fch,pets, wariaeer
men dezeive wil kalefatorsio.
0aa
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Pontonage , Pontage, m. bruggeld; viergeld, 6.1
Pontogier, in. veer-man, pontvoerder : tollenaar aan de bruggen.
Ponts et chaussees, m. pl. bruggen en wegen.
Pontuseau m. t. de pap. metalen rode
over de koperdraden in de papiervorwen.
x pl.flreepen, die deze op het papier
nalaat.
Poobook , m t. d'hist. nat.vogel,foort van geitenmelker.
Poolite, m. t. d'hist. anc. fchatmeester to
.dthenen,
d'hist. nat. vogel van het
Poopo , m.
geflacht der koekoeken.
Pope, m. pope, Rusfifche priester ; t.d'hist.
anc. offerpriester der Grieken.
Popeau, m. wrat aan de borst , yr.
Popel, m. t. d'hist. nat. zekere flekelige
ak, yr.
opine, f. zie Cabaret.
se Popiner, v. pers. zich oprchikken.
t Popisme, m. geruisch met de lippen om
een paard to vleijen.
Poplite, e, ou Popilitaire, adj. t. d'anat. tot
den kniebnog behoorende , de kniefchijf
aangaande.
Poplitique, adj. zie het voorgaande woord ;
f. Veine , ader, die door de kniefchijf
goat, yr.
graatow,, gePopulace, m. gemeen
peupel, o. 11 y a une emotion parmi le
er is eene muiterij onder het gemeen.
* Populacier, m. aanhanger van het gemeey
ne olk , die hetzel y e vleit ; adj.gemeen,
Hecht.
Populage, m. t. de bot. (souci d'eau), watergoudsbloem, yr.
Populaire, adj. volksgezind , het y olk aangaande, betreffend; populair, gemeen.
zaam. Rassemblement volksvergadering. Erreur , gemeene volksdwaling.
Cette verite est devenue dele waarheid
heeft zich ender het y olk ver/Preid, is
populair geworden ; s. 11 est —, hij is
ten yolles yriend, een volksgezinde.
Populairement, adv. op eene volksgezinde,
gemeenzame wijze. Parler gemeenzaam , op eene vatbare wijze fprekenPopulariser , se, v. r. zich bij het y olk bemind inaken , in gunst komen ; v. n. (nouv.)
zich bij het yolk nuttig , verflaanbaar
waken; v. a. — un usage, een gebruik
bij een yolk invoeren.
Popularisme , m. volksregering , vr.
Popularite, f. volksgezindheid ; y olksliefde, guest. Il a acquis beaucoup de - 2 hij
heeft veel volksliefde verworven , hij
flaat bij het yolk zeer in guest.
Population, f. bevolking. Cette ville a une
deze /fad heeft eene groote be.
grande
volking , de populatie van doze Ilad is
zeer kroot.
Populeutn (lees - lome), m, t. de pharm.
zalf van de knoppen van eenen populierboom , populierzalf, yr.
Populeux, se, adj. voikrijk , bevolkt. Une
ville — se, eene volkrijke flad.
Populo, in. pop. klein dik, vet kind, o.
kleine dikzak , no. vet molletfe, o.
Populonia, f. t. de myth, landelijke of veldgodheid , die aangeroepen word, tegen
den bagel, blikfem an de winden.
Pogue , m. zeker kaartfpel.
Poquelle , f. foert van cijpresfenkruid in
Chili, o.
Paper, v. a. t. de jeu. mot tenon hal to-
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gets eenen anderen werpen, dot Alf ?stet
rolt , maar flil blijft liggen.
Porac.6, zie Porrace.
Pore (lees Por), m. varken, zwijn, 0. Uti
— maigre , een mager varken. Les juifs
ne mangent point de chair de , de yodert
eten Been varkensyleesch;varkensyteeschi
o. Manger du frais, versch varkensvleesch eten; fig. work en fchrokkig
mensch; prov. pop. 11 est comme le — k
range, hij leeft als een vogeltje in zit.
ne kooi , als een vischje in het water ;hij
beefs alder Haar wensch.
Pore de mer ou herisson de mer, m. ego!.
visch pennevisch.
Pore-epic, m. porte opine , flekelvarken, o.
Porc-marin , m. zeevarken, o. bruinvisch
(marsouin).
Pore- sandier, zie Sanglier.
Porcelaine , f. porfelein, o. de la Chine , tie
Japon, Chineesch, japansch porfelein.
Sakfisch porfelein; t. de cow,
—deSax,
zeer fchoon Indiaansch doek ; t. d'hist.
nat. porfeleinmosfel, foort van fchelp ;
adj, t. de marech. Cheval—, grijs en blaauw
gey lakt paard ; t. de chit-. zie Essera.
Porcelane , m. t. d'hist. nat. porcelain krabbe.
Porcelanise , e, adj. in porfelein veranderd.
Porcelanite, f. t. d'hist. nat. verfleende per.
feleinflak ; t. de miner. — ou jaspe por•
celaine, porfeleinfleen, jaspis.
Porcelet, m. [sort van pisfebed duizendbeen. —. des lndes, Indiaansch varken•
tje, o.
Porcelle, f. t. de bot. zekere plant.
t. d'hist. nat. nieuw gellacht
Porceilion ,
van infekt en , van het pisfebedden geflacht„
Porchaison , f. jagttijd der wilde zwijnen ,
wanneer dezelye vet zijn, m.
Porche, m. t. d'arch. voorportaal toner
Il n'entra pas dans
kook , o. ingang,
Peglise , it se tint au —, hij ging niet
de kerk , hij bleef in het portaal flaan.
Porcher , on. varkenshoeder, drijver ; fig.
letup mensch, buffel.
Porcherie, f. varkens., Zwijnenflal, m.
varkenskot, o.
Pore , m, t. de med. zweetgat , o. En ite
les — s soot plus ouverts , in den zomer
zijn de zweetgaten meet- open. Le froid
resserre les —s, de koude trekt de zweet.
gaten toe, to zamen. —s biliaires, kleine
galbuizen ; t. de bot. Les vegetaux ont aussi des — s, de gewasfen hebben oak lucht-,
zweetgaten; onzigtbare kleine opening
aan ligchamen. La lumiere passe au tra•
vers des — s du verre, het licht dringt
door de kleine openingen van het glas.
Le boil est plain de — s, het hour is vet
kleine openingen, gaatjes.
Porelle, f. t. de bot. foort van mos.
Poreux, se, adj. porous, volkleine gaatjes,
fponsachtig. Tons les corps sont ails
ligcharnen hebben luchtgaatjes , hebben
kleine openingen.
Porewith, t. de myth. God des oorlogs,
bij de oude L5uitfchers, die met viif
hoofden en een zesde op do borst werd
afgebeeld.
Porgy, m. t. d'hist. nat. foort van zeebrafem.
Porame , m. zie Lemme.
Poristique, adj. f. t. de math. Methode —,
leerwijze , welke bepaalt, op hoe veel manieren een voorflel kan warden opgelest.
Porites , f. pl. t. d'hist, nat. prim , verfiestas poldpith
Pot-

POR
Pornographe, m. fchrijver over de Meteding, ontucht.
Pornographic, f. verhandeling over de ontuck t , hoe, erij.
Poroc(::le,
t. de med. eeltige , lieenhreak
Pororoca, hevige vloed van twee mineten tusrcken Macapa en kaap Nord in,
"Inlet ika ,
Porosite , f. fpon,achrigheid.
Porotique, adj. t. de med. Medicaments —s,
eelt-, erwekkende middelen op eon gebroken been.
Porphyre, t. de miner. porphyr (frost
van b ' nten tnareoetfieen ,) eene rchakelige
fcnelp, vr. ou olive de Panama,zekerefchelp.
ekere fcho ,,ne vogel , oak
Porphkrion ,
oiseau pourpre, poule sultane genoemd.
Porphyrisation, f. fijn wrijven van verw
op eenen porphyrfleen, o.
Porphyriser, v. a. verw op eenen porphyr.
fleet; fijn wrifven.
t. de miner. porphyrit t t. de
Porpbyrite,
bot. porphyrvijg , yr.
Porphyrogenête, adj geboren in het porphyrvertrek, welken naam men gegeven
heeft aan eenige kinderen des Tit kfchen
keizers, om dat het vertrek, vaarin de
keizerin verloste, met porphyrfieen belegd of met purger behangen was.
PorPhyroide,adj.gelijkende naar porphyrfieetie
Porpite, m. t. d'hist. nat. porpit, muntfieen.
Porque, f. t. de mar. kattefpoor, zwaar
hout liggende over de zaadhouten in de
buikdekking van het (chip. s acculees, de achterfie en voorfle kattefporen,
Welke volgens het beloop van het (chip
minder vlak zijn dan middenrcheeps. —s
de fond, middelfle of vlakke kattefporen.
Porquer, v. t. de mar. inleggen eh vastleggen van de kattefporen in eon (chip.
Porrace, e, adj. t. de med. groenachtig gelijk pref. Une bile — ee, eene groenachtige gal.
Porrale , f. t. de med. fa.art van carat op de
oogleden, yr.
Porreau ou poireau, m. prei; carat, vr.
Porrection, f. t. de lit. toereiking der or.
de bij de minnebroeders, eitfirekking.
Porrigineux, se, adj. tie Furfurace.
Porse, f. t. de pap. ierzameling van eenige malen 26 vellen papier met hare vilten. Une — de zo quets , zo maal 26 vellen.
Port, m. t. de mar. haven, re. 11 y a une
darse pour les galeres dans ee —, in deze
haven is eon dok voor de galeijen. —
franc, vrije haven. La cloture d'un—:
het fluiten van eene haven. — de relache , Cis eene haven, waarin men flechts
ten anker kan liggen, om zich van eenf.
ge ververfching en water to voorzion,
dock waarin men geen (chip kan laden repareren. — ouvert, haven , evelke voor
wind en zee dpen ligt, en dus geese
veilige reede is. — ferme, befloten haven, ,waar men tegen wind en zee be.
veiligd ligt. — a barre , haven , waar
eon zandbaar year waardoor dezelve beveiligd words. — de mane, tijhaven. — de toute mane, haven, waar
men altoos kan inloopen; fig. ou prov,
Etre au —, in hehouden Boren, batten
gevaar zijn. Arriver a bon behouden
aankomen , aanlanden. Avoir un — sous
le vent, ten toevlugtsoord in flood hsbtoutes les competes de
ben. 11 voit du
la cour, hij ziet in rust alit Bentsen
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40 het hof; fiheepslading, yr. inhota,
es. dragon, o. Ce bateau est du — de
cent tonneaux, het (chip draagt honderd
tonnen, kan honderd tonnen houden , laden; vracht, yr. draagloon; briefport,
o. Ce ballot a coute six florins de fraiz
de —, —, pour le —, deze baal heeft
zes gulden aan'vracht gekost. — franc,
portvrij. d'armes, het dragen der wit.
penen ; bonding, yr. wezen , gelaat, tr.
Un — noble, eene edele betiding ; farn.
Elle a le — d'une reine, zij heeft de houding , het gelaat van eene koningin; t.
de bot. Le — d'une plante, het dragen,
groeijen eener plant; t. de mss. — de
voix , flembu ;ging van eenen lagen naar
tenon hoogereta Coon ; t. de mar. — per.
mis s hetgeen eon officier veer zijne rlkening kan laden ; t. de jeu. kaarten,
waatep men houdt. Mon — etoit beau, mail
it West rentre vilain , tnijne handkaartess
waren good , maar ik heb Hecht gekocht.
Mon est de carreau, ik horde op rutten. Le — an foie, au charbon a Paris,
de hoot-, koolkaai se Parijs.
Portable, adj. dra ggbaar, dat gedragets
ban warden.
Portage, m. dragen , o. 11 faut cinquante
cents pour le —, dat least rifftig cents
voor het dragen ; t. de mar. vracht of
vraehtold , veer het transport der goederen, regt van durven usede to nemen,
0.; plaats, waar men de boot enz. op ccne rivier wegens eenen zich daar bevindenden waterval of ondiepte dragon of
rifden moot.
Portail, m. voornaamge ingang in ten ge.
bouw, m. het portaal aan eene kerk
voorgevel van eon paleis, eener kerk.
Le — de St. Pierre de Rome, de voorgevel van ale St. Pieterskerk to Rome ; t.
de jard. pinkflerreer in Poitou, vr.
Portant ou porte poids , m t. de plays.
anker, flak ijzer under den zeilfieen,
waaraan het gewigt wordrgehangen, o. ; t.
de ser. Le — d'un coffre, de handvattets
van eenen koffer; fiukken van eenen
draagband, Welke dienen, om denzelvets
Langer ofkorter to maken; adj. zit Porter.
Portatif, ive, adj. draagbaar. L'armee a
s, het leger heeft draagbare
des ponts
handboekfe, o. Dicbruggen. Livre
tionnaire
zakivoordenboekje.
Porte, f. deur, poort, yr. Cette — est trop
basse, die deur is to lang. Une — de
jardin, reindeer. La — d'une ville , de
flads poort. La — d'agraffe , het oog vats
eenen haak. brisee, a deux battants,
vleugel- , dubbele deur. — a jour, ou
claire voie, traliedeur, arasee, gladde
deur, zonder bijwerk. — vitree, glazers
dour. — Irene, eene greene deer , voor
eene andere, em den sage, de koude its
eon verttek of to weren. — de devant,
de derriere, voor- , achterdeur. Les jambages (rune —, de flijlen eener deur. —,
Porte, het Turkfche hof. L'ambassadeur
de la —, afgazant bij de Porte, van het
Turkfche hof; fig. ou prov. Mettre q. q.
a la —, iemand button de deur zetten,
wegfagen. Se morfondre a la —, veer de
deur Haan blaauwbekken lang wachten.
Donner la — a q. q., iernand eerst bitsnen laden gaan. Nous sommes loges —
wij wonen naast elkander. 11 fit
bien de prendre is
hij deed wei Van
Zia;
0U02
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zich wegtepakken. II a toujours queltine—
ken, die het hoogwaardig fakrament bij
de derriere, hij heeft altijd eene achterde zieken brengt.
deur, uttvlugt. IVIettre la clef sous la — 9 Pt rte-diner,
korf, mantle, waasin heel
heimelijk weggaan. Cela volts apprendra
middageten aan werklieden wordt ge&outer aux — s, dat zal u leeren oppas.
bragt , yr.
(vaandrig.
fen. Heurter a toutes les — s, alle mid. Porte-drapeau, enseigne, vaandrager,
delen in het werk flellen ; t. d'ecrit. sain- Porte-epee, m. draagband , o. degenriem, tn.
te. Les — s de l'enfer ne prevaudront pas Porte-dperon, m. fporendrager, klein fruk
contre l'eglhe, de poorten der hel zulien
lee'r,, dat aan den hiel zit, en de Liorem
de kerk niet overweldigen, De — en —,
draagt.
adv. van deur tot deur. Mendier de — Porte-opine, zie Pore-);<pic. (fpons , yr.
en — , van deur tot dent. bedelen. Je Porte-sponge, m. t. de tourn tang met eene
suis sorti a — buvrante, ik ben met het Porte-êtendard , m.ftandaarddrager,, kornete
openen van de poort uitgegaan.
clo- Porte-átriers , m. t. de sell. beugeldrager,
se, adv. heimelijk, zonder getuigen.
riemen , waarmede men de ftijgbeugels
Cela s'est fait a — close, dat is heimelijk
opfchort.
eeugelriemen.
gebeurd.
Porte et,rivieres, re. pl. ringen der ftijgForte-alpine
t. de chin werktuig der Porte-faix , m. lastdrager, pakkedrager
wondheeler, , em eene naald to houden en
(crocheteur).
langer te waken.
Porte-feu, in. kanaal, waar eon kalkovem
Porte-allume , m. t. de boul. lichtpan,
Ivor* aangeftokeu; pijp eener bow.
Porte-arquebuse ,
roerdrager des konings Porte . feuille , tn. brieventasch , yr. omflag
op de jagt.
voor teekeningen ; t. de bot. zie Rapette.
Porte-as,iette, F. tafelring ,
Porte-flambeau, torcher, in. fakkeldrager.
Porte-auge , in. (aide macon)opperman in no,od. Porte foret ,
de lap. boommachine , yr.
Porte-baguette, m. fiamperij zer tf e ,o.; ring * Porte-foudre, flg.m. vuurmond
tn. kanon, 0.
van eon rehietgeweer,, Ivaarin de laad- Porte gargousse, m, t. d'art.
kardoeskoker.
flok volt , doorgaat.
Porte-glaive , zie Porte-epee.
Porte-balls, tn. marskramer.
Porte-grove, m. eertijds havenmeester.
Porte bann:Zre,
kerkvaandrager bij eene Porte-guignon,
ongeluksvogel.
procesfie.
Porte-haubans,
t. tie mar. rust der hoofd.
Porte-burros, in. pl. ringen van touw,, waartouwen, vr.
•
aan de flokken derzamengekoppelde paar- Porte-huile, m. t, d'oil. olienaald, om olio
den. hangen.
(kraanbalk.
aan de TM van eon horologie te brengen.
Poite-bossoir, tn. t. de mar. drakker van de Porte.ins, m.
d'hist. oat. needier, regen.
Potts bouchoir, ID. t. de boul. tablette ou auboogdrager.
tel, vein oven, het veer/le van den oven. Porte laine, m. t. de bot. zie Ligrainette.
Potte-bouje , m. t. cle chic. Buis, waar- Porte-lame, m. t. de tiss. fcheringsdrager.
door men den katheter in de pisbuis Porte-lance, m. t. d'art. zunderftok.
brengt , t r.
Porte.larrcette, rn. t. d'hist. nat. zekere visch,
Porte-broche , tn. beweegbaar handvat ,fieel
lancetdrager.
(aan een Tait, enz. ) .
Porte.lanterne, m. zeker lichtend infekt,
Porte-cahier, m. greets brieventatch , y r.
lantaarndrager.Porte ca.rreau,m.kniebankje met ten kusfen,o. Porte-lettre, m. kleine brieventaseh, vr.
Porte-chaise,
draagfloel.
(hemtl. ['one-1°f, nt, t. tie mar, bodeloef, zie Minot.
Porte-chape,m.(chapier)priester in het koor- orte lof de hune, in. dove
jut in den mars.
Porte-chapeau, zie Paliure.
Porte lots, tn. pl. t. de mar.boeiplanken, yr.
Porte-charniere, F. t. d'orf. fcharnierdrager. Portelumiere m. t. de phys.
lichtwerper.
Porte choux, m. flecht paard, marktklep Porte maiheur, zie Porte-guignon.
per , kooldrager.
Porte mane,
koningsvaliesdrager.
Porte-clefs, m. deurwachter, die de flee. Porte-manchon, m.
zily eren ring , waaraas
tell draagt.
(den kraag, o.
men eertijds de mole?: droeg.
Porte-eoilet ,
fink bordpapisr enz. OM P orte-manteau, m. mantelzak, m. valies,
Porte-colliers, m. pl. t. de mar. ingekeepte Porte-masse, m..pedel,ftaf-,fchepterdrager.
klampen, die even boy ars het dek aan den Porte miroir, m. t. d'hist. nat.
groote Sari.
mast worden gerpijkerd, met confijnnanaamfehe kapel , vr. fpiegeldrager.
gels horizontaal er doorgefloken , on; Porte-missel, m. altaarletfenaar, waaroi
touwwerk aan te beleggen , en Welke aan
het misboek ligt.
den fokkemast sevens ook dienen tot eene Porte-maitre, m. mijterdrager tens bisfchops.
onderlieuning van den kraag van het Porte-montre, tn. glazen horologiekastje,o.
grootfie flag.
Porte-rnors,
t. de sell.
Porte-corue , m. neushoorndier, rhinoceros. Porte.mouchettes, in. pl. gebit leder, o.
fnuiterbakje, o.
Porte-corps,
t. d'art. kanonwagen.
Porte-mousquetön,
haak aan den b,en:
Porte-coton, in. bediende in de kleirkainer;
delier, ook aan eene horologieketting.
loge vleijer.
Porte-muss, m. zeker herkaauwend Bier.
Porte coureau, m. mes, om het ijzerdraad Porte Loix ,
zekere groote Amerikaan.
der yischhoeken door te fnijden, o.
fche boom, dragende eene greets yrucht.
Porte-crayon, in. teekenpen, vr.
Porte-or, zie Portor.
Porte-Crete, m. t. d'hist. nat. hagedis
Porte-piece, zie Emporte piece.
dimboina, yr.
Porte-pierre,
t: de char. tangesje of
Porte Croix, m.kruisdrager bijeeneprecesfie.
pennetje om den helfchen fteen (lapis
Porte-crosse, m. flafdrager voor eenen bis.
fernalis) te vatten, o.
Mop.
Porte-plume, m. zie Phirophore.
Porte-culotte, f. vrouw, die de Snack aan Porte-plumet ,
foort van flak, yr.
heeft,den bans fpeelt; broekgalg (bretelle). Porte-presse ,
t. de rel. persgeflel , a.
Porte-Diets, w. geettelijke bij de katholij. Porte, q ueue,,ea.fleepdrager,foore
van Winder,
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Porte-tames, m. ramendrager."
Portement,
— a croix, afteCkeni mg van
Porte respect, mi dreigend wapentuig, e.;
den kruis dragenden Christue; t. de
teeken, dat eerbied inboezemt; fehrikinns. verleneng der lettergrepe,, l'r•
beeld, gezigt, o.
Porter v. a. dragen (eenigen last). — du
Porte-sel , tn. zoutkorf, tn. - vat , o.
Bois, de ream, bout, water dragen.
Porte -soie ,
t. d'hist, nat, yapaniche
pent — tout cela sur son dos, hij kan dit
haan of hen, Coldeerrel op te nernen, o.
alles op zifnen rug dragon. Vous ne
Porte-soudure, m. gevouwen flof, om het
sauriez cela d'une main, ef Runt dat
Porte-tapisserie , f. tapijtendeur.
nice met eene hand dragen; dragon,
Porte-tarreau-tarriêre,
beweeglijk hecht, 0.
brengen, voeren (van de eene plaats
Portendii, adj. aan de blikken blootgeffeld.
naar de andere). Prenez ces chaises, et
Porte tolet, m. t. de mar. roeiklamp.
portez -les dans la maison , neem doze floePorte-trait , m. fink leder , waaraan de fretslen , en breng ze in huis. Ce .bateau pone
gen der koetspaarden hangen, o.
te cent trente tonneaux, dit [chip draagt
Porte-trètnillon, m.fluk van den trensel eens
eerie last van honderd dertig ton. Une
molens, o.
riviere qui porte de grands bateaux, eene
Porte-valise,m.mantelzakdrager bij den pans.
rivier, die groote fchepen draagt. Cet
Porte-vent, m. windbuis van een orgel of
habit n'a jamais etc pone, dit kleed is
cane zakpijp, yr.
nooit gedragen geworden. -Le cheval qui
le portoit, het paard dat hem droeg
Porte-verge , in. pedel, deurvaarder.
Porte-vergues, m. pl. t. de mar. de ifzeren
waarop hi; reed. n ne porte jamats d'argent sur lei, hij draagt, hij heeft, twit
Jeijers of houden leuningen, welke van
geld bij zich. q. q. en terre, remand
de kraanbalk of naar den kop van het
beeld , langs. het galjoen loopen.
in de aarde brengen, begraven; drag.'
Porte vis,
t. d'arq. fchroefblik, o.
tig, zwanger zsjn. Les femme; portent
Porte-vitre, m. plank, die de glasramen onordinairement neuf mois, de vrouwen drader(teunt, yr.
gen, gaan gemeenlijk nerfn tvaandeit
Porte-voix, m. fpreektrompet, vr. roger.
zwanger. L'enfant qu'elle porte, het kind,
Portee , f. dragt (der dieren). Cette chienwaarvan zij zwanger is, dat zij
der Naar hart draagt. Les cavales pot.
ne a fait jusqu'lt dix chiens en tine —, dotent ,onze mois, de merrien zijn elf
ze teef heeft its eene dragt tot Op lien
man nden dragtig; verduren; verdragen,
honden geworpen; bereik van een fchoot,
fchot, fcheut, o Nous sommes hors de la —
dulden , lifden. — tout le pods du jour
des banes, des fleches, wif zijn buiten
et de la chalenr, den ge,heelen last des
het bereik der kogels , der pijlen. Le
dags en der hitte verduren, verdragen ;
jardin n'est qu'a. une — de fusil de ma maiinhouden, in zich bevatten, in de tangle bevatten. Ce drap porte 25 aunes de
son, de tuin is maar een geweerfaot
cours, dit laken betide 25 ellen aan eels
van mijn huis; ook het bereik van een
emzer vie! zinnen. Cela n'est pas a la —
Cette poutre'porte 30 pieds, deze
balk is 3o voeten bang; uitbreiden,uitde ma vue , zoo ver reikt mijn gezigt
ffrekken. Il faut ce mur jusques-la,
niet. Etre a la — de la voix de q. q.,
men meet dezen muur tot hisrtoe uitzoo kort bij iemand zsjn, dat men zijbreiden. Ces mootagnes portent leurs
ne fern kan hooren. Cette clef n'est pas
a la — -de ma main, ik kan niet tot den
jusques dans les nues, deze Bergen
fleutel reiken; fig. Etre a — de q. ch.,
brsiden hunne kruinen tot in de wolken
in fiand, filaat zijn, em bets to kunnit, reiken tot in de wolken. loin
ses espèrances, zijne hoop ver uitfireby en , te doers. 11 est a — de vous servir,
hij is in feta, om u to dienen ; bekwaemken ; aanzetsen, aana'rijven , aanfporen;
held , vatbaarheid, vr.; vermogen, o.
vervoeren; verteiden. Qu'est-ce qui
vous porte a cela? wat zet u daartoe
y z peu de gens de sa daar zip;
aan? Ce garcon l'a porte a la ddbauche,
4weinig menfiqs,en van zijne bek,waamheden. tele est au dessus de la — de l'esdoze jengen heeft hem tot losbandigheld
prit humain, dat gaat boven 's menfchen
aangefpoord, verleid, vervoerd. a la
cruaute, tot wreedheid brengen, aanzet•
vatbaarheid, ver/tand. Cela passe, excede ma —, zoo vet- reikt mijn vermogen,
ten ; behelzen, melden, in zich bevat•
vain doorzigt niet. Je connois sa
ten, in zich houden. Les dernieres letik ken den graad van zijn verfland; t.
tres qu'on a revues, portent ,que tout est
tranquille, de last le brieven, die men
de charp. lengee van eenen gelegden balk
of, ander fink bout. Cette poutre plie
ontvangen heeft, behelzen, bevatten in
dans le milieu, est a trop de —, deze balk
zich, dat alles rustig is; t. mil. Portez
les armes ! het geweer op fchouder ! t.
beige in het midden, hij is wat to lang;
dragt. Cette poutre dolt avoir du moms
de corn. — (coacher) une somme sur un
un pied de —, daze balk meet ten minjournal, en recette. eene tom in een dag•
ften veer dragt hebben esnenvoet
bock, in ontvangst zetten, infchrifvene
war gligten; lengte eener Rotting van
Cet article n'est point porte dans le contrat, dit artikel flaat niet gemeld in
den eenen floe tot den anderen, bij het
vijf
nootenlijnen;
landmeten ; de mils.
het kontrakt; t. de jeu. (de piquet) —
pl. Regler du papier a huit 5 par page,
beau jeu , een fcheon fpel in de hard
papier zoo linieren, dat ache nooten14hebben, eer men koopt. Je porte quinte
*en ap cone zijde komen; de hoogfie
et quatorze, ik bob een viefrien en een
piaats , die een hart met zijne horens
veertien in de hand. Je porte a quinte
kan bereiken; fireng garen in eene
et quatorze, ik neem na een vieftiende
touwflagerij, welke uitgefponness words,
en veertien; t. de mar. —, koers houwanneer men eon touw begint to flaan.
den, naar toe zeilen, flevenen. — au
sud, naar het zuiden flevenen. Le vaisPortelats, in. pl. randflukken van sets ri•
viervaartnig in den fcheeptbessw, e.
seau porte bien sa voile,. dit fchip, is
00o3
rank,
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rank , voert zijn zeil wel. Les voiles
En rantre monde chacun porte son panier,
portent, de zeilen flaan vol, vatten
in gene wergild zal leder rekenfchap moe'wind. Le vaisseau porte a six aires de
ten geven; v. n. rusten, op lets liggen;
vent , het fchip zeilt op zes ftreken bij
dragen,bereiken;raken,treffen,fchiesen.
den wind. — sur terre , naar den wail
Cette poutre porte sur la muraille , deze balk
houden.
toutes les voiles, alle zeilen
ligt op den muur. Tout Pedifice Forte
bijzetten. — a route, beers houden.sur les colonises, die ganfche gehouw rust
bateau, vaarbaar ziyn; t. de bias. Il
op zijne zuilen. La stile porte sur le garporte d'aznr au lion d'or, hij voert eenen
rot, de zadel drukt op de fchofi. Le
zilveren leeuw in een blaauw veld. Nu
cheval porte bas, het paard draagt het
werdt dit werkwoord nog op onderfcheihoofd ,laag; het heeft eenen flecht gee
dene wijzen gebruikt ; ook fig. fam. on
bouwden hals.
sur Pennemi, _ op den
prov. als: — la mine, het aanzien hebvijand losgaan. Le canon ne sauroit
ben. — les deux, voor twee manfpelen ;
juseteici, het kanon kan tot hiertoe niet
twee onderfcheidene bezigheden hebben.
reiken. Le boulet porta jusqu'au pied de
—son cheval de core et d'autre, zijn paard
la muraille, de kanonskogel vloog tot aan
been en ey ed,- rejden. Tuy au qui porte
den voet van den muur. Ce fusil pone
l'eau dans les bains, eene pijp , waardoor
bien loin , dit geeveer fchiet, draagt zeer
het water in de baden words- gebragt.
vet, Ce coup porta a faux, dat fchot
Elle porte des plumes a -son chapeau , zij
was mis. A ous les coups ne portent- pas,
draagt vederen oft haren hoed. — les
alle fchoten rakers, treffen niet. La
pieds en dehors, de y eeten buitenwaarts
belle a pone sue l'os, de kogel heeft
zetten. — l'epee , den degen dragen,
het been geraakt; fig. Je ne vois pas,
krijgsman zijn. — la robe, regtsgeleerotl porte ce discours , ik begrijp , zie niet
q. q, par terre, iemand op
de zijn.
het oogmerk van dit geflrek, waar het
den grand werpen. II est fort pone, hij
heen zal. Ce y in porte a la tete, deze
words regt beganstigd. Cette somme
evijn flijgt in het hoofil. Tout ce qu'il
porte mille florins d'interèt, deze fain
dit, pone coup, al war hij zegt,is raak. Tie
brengt duizend gulden renten, interest
rer a bout portant, bij het fchieten het gee
op. —la main sur q.
weer zeer digs op iemand aanzetten;
hand aan reIceland flaan.
temoignage , getuigenis
fig. Dire q. ch. a bout portant, iemand
geven. Je puis
temoignage, qu'il n'en
lets in het aangezigr zeggen. Se —,
a jamais dit mot, ik kan betuigen, dat
v. r. zich bevinden, varen; hellen, gehij nooit ten woord daarvan gezegd negen zijn; zich begeven, gedragen,
heeft. — son jugement de q. ch., sur q.
houden. Comment vows portez-vous? hoe
ch., zijn oordeel over lets vellen. Cela
wart gij? Je me porte mieux, ik bevind
pone son excuse avec soi, dat veronte
mij beter. Cet enfant se porte au bien,
fchuldigt zich van zelf.
une sante a
dal kind helt over tot het geede, is tot
el. q., iemand gezondheid toedrinkene —
het goede gentgen. 11 se porte a des viola parole, het woord, voeren. — parole de
lences extremes, hij begeeft zich tot het
q. q., lets in naam van eenen andereti
ssiterfie geweld. 11 s'y est pone en hornbehoeven. 11 lui porta on coup d'epee,
me tie coeur, hij heeft zich daarbij als
hij brags hens eenen fleck met den degen
een man van cooed gedragen. Il s'est
shape en attendant, laag vergeefs
toe.
porte aux etudes , hij heeft rot de fiudien
op iemand moeten wachten. Ces hommes
befloten, zich op dezelve toegelegd; t. de
pourroient
la chape ensemble, deze menprat. Se partie contre q.q.,zich voor
fchen zijn even groat. II a pond les chaos-i tegendinger, aanklager van iemand verses, hij is pagie, edelknaap geweest.1 klaren. Se — pour heritier, zich voor
Elle porte le haut de chausses, la culotte,
erfretraam aangeven, infiellen.
zij heeft de break aan, zij is bazin in Porter, m. het poorter,, .Engelsch bier.
huffs. Il porte le poids des affaires, hij Portereau, m. t. d'hydr. feort van .eleur,
draagt den last der zaken, allsen. 11 a poortje van hour aan zekere rivieren,
plus tie travail qu'il n'en pent—, hij heeft
om het water terug te houden it. de chary.
:weer werk,, dan hij kan dragen. Il en
bevel, kart fink hour, cm op de hand
portera le Oche, hij mai het verantwooreen groat fink te dragen.
den. Vous me faites
cos iniquites, gij Porterie, f. portiers of poortiershuisje, o.
bat mij veer awe fouten boeten. L'un Porterien,
geen gehuisveste bezitter vas
portant l'autre, le fort portant le faiblc,
landerijen.
het eene door het andere gerekend, door P orteur, rn. - se, f. drager, draagfier,
elkanderen. — la main a l'epee, au chapeau
overbrenger, overbrengfier. it y a tonde hand aan den degen, aan den hoed
jours des ,porteurs au marche, op de markt
leggen, near den degen, naar den hoed
zijn altoos dragers. — se d'eau, watergo ijpen. Cela ports bonheur, dat brengt
dr.
aagfier. — de lettre, briefdrager. Rede
Le
temps
le
portoit
ainsi,
geluk aan.
mettez le paquet au — de cette lettre,
tijd brags- het zoo mede. Cette chose
geef het pak over aan den overbrenger
porte coup, doze zaak werkt, is van
van dozen brief. Le — de la presente est
groat gewigt. Quelque part qua je pone
mon sincere ami, de brenger dezes is tnifre
vue
,
je
ne
le
vois
pas
,
waarbenen
sk
epregte vriend; t. de corn. Le — de let.
la
rnijne oogen wende, ik zie hem nergens.
tres tee change , de vertooner, houder,
Olt portez-vous vus pas? waar gaat gij
brenger van eenen witfel; t. de marech.
hence? Argent comptant porte medeci.
Le —, cheval —, het zadelpaard veer
ne, gereed geld dings naaaw. Autant
een rijtuig van twee of meer paarden.
het komt op een nit,, Portier,
vane trainer que
- iere, f. poortier of portiere
Qui ne peti t — tralne, waneeer iemand
- flee , deurwaarder, deurwaard/ier.
Forte
sur
Je
le
pechts doer, war hij kan.
Le — dort deja, non ne pouvons pas cutter
mes ipau1es ik heb hem tot mijf:en last.
dans la vine, de pettier flaapt reeds, wij
ken-
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kfinnen niet in de flad komen. La— &nye communaute , de portierfler,, deur.
waardfler van een geneotfchap, m.
t. de lith. de eerfle der vier mindere
geestelijke ordes.
PortiOre, f. portier, o. deur van gene koets,
vr. Abaisser les glares des — s, de eazen der portier en nederlaten; gordijn ,
yr. voorhangfel van eene deur, 0.; t.
d'art. d'embrasure, blinde voor het
fchietgat, yr.; adj. Brebis — iêre, fchaap,
dat bekwaam is om to lammeren, o.
Portlandes, f. pl, t. d'hist. nat. geflacht van
planren met vijf vezeltjes.
Portion, f. deal, aandeel, gedeelte, o, or.
tie, y r. Chacun a dija sa seder heeft
reeds zijn. aandeel. Les heritiers ont partage le bien en quatre s, de erfkena*ten hebben het geed in vier portien
deelen verdeeld. — congrue , pastoors
tractement 0. La succession a ate partagee par — s viriles, de erfenis is in gelijke deolen verdeeldgeworden.
Portioncule, f. klein gedeelte,flukje, e.
Porti,onnaire, rt. deelgenoot in de dienstpligten , in het inkemen der kanunnieken.
'ortique, m. t. arch. everdekte galerij van
ter zijde open, yr. zuilen-, overwelfde
gang. Se promener dans le — d'un palais,
in den overwelfden gang van eon paleis
wandelen. Athenes et Rome etoient ornees
de plusieurs s, ilthene en Rome waren
met verfcheidene zuilengangen verfierd;
t. de jard. — s d'arbres foort van ker.
ceau , foort van fpel met den bal; leer
van Zeno of der Stdicynen.
Fortoir, m. draagbak, houten etensbak in
de kloosters, om de portie cuts daarin
to eogbstre,nygre.n, tn.; draagkuip bij den wijnzwart mariner met goudgele
Pastor,
aderen, o,
Portraire , v. a. afrchilderen, aftnalen.
Portrait, m. afbeelding, beeldtenis, gelifressemblant,
kenis, y r. portret, o.
lijkend pot-fret. — en grand, en pied,
beeldtenis in het groot, in levensgrootto. — it Thuile, een portret in olieverw.
— en miniature, afbeelding in het klein.
Il a fait faire son — en pied, hij heeft
zich in levensgrootte laten uitichilderen. — charge, befpettelifk afbeeldfel
tot vergrooting van :errands gebreken;
fchildering, befchrijving van tenon per.
Pon of lets, yr. La Bruyire est rempli
s, La Bruyere is vol van
d'excellents
voortreffelijke karakters. Ii fits un
bien vif de la derniere bataille hij deed
.g ene regt levendige befchrijving van den
laatflen flag; gratemakers homer, tx.
Portraitique, adj. hetgeen eenportret raakt.
Portraitiste , Portraiteur, portretfchilder.
Portraiture, f. kunst van to portretteren ;
zeer gelijkend portret, o. Livre de — , tee.
kenboek, dat over het portretfchilderen
handelt,
Partugalaise, m. t. de corr. Portugeesch
goudfluk, 0.; t. de mar. kruisfforring;
naaijing van de haren der bokkebeenen.
Portulacees, f, pl. t. de bot. geflacht van
posteleinplanten.
Portulan , xn. t. de snar. boek van de Jigging en befchrijving der zeehavens, kusten enz.
Portumnales, f. pl. t. d'ant. feestest ter sere
van den God der havens, *4

P0 S
91i
Portumne ou Portumnus, Portunus, m. t. de
myth, Portunus, God der havens.
Portune, tn. t. d'hist. nat. foort van krabbe.
Porydrostere , m. t. de phy. werktuig om do
zwaarte van eenig y acht aan to toonen.
Porzane, f. t. d'hist. nat. donker bruin groat
waterhoen in Bala, 0.
Posade, zie Pesade.
Posage, m. t. de met. het aanleggen, op•
rigten, opflaan, flellen van eenig work,
ook de kosten daarvan, als van eene
deur, een venfler, van *en hek, van eels
behangfel, enz.
Pose , f. t. d'arch. het zetten, leggen, op.
rigten van fleenen. La — des grandes
pierres est diMcile, het oprigten vangroo+
to fleenen is moeijelijk; t. ,mil. nacht.
fchildwacht, yr. Le caporal de —, de
korporaal, die de fchildwacht des nachts
uitzet, op haren post brengt ; t. de peint„
het plaatfen, flellen, de houding,waarin een fchilder een levendig voorwelt
otn hetzelve na to teekenen.
Pose, e , adj. bedaard, bezadigd, yoorzig.
sig. Pose que, conj. getteld, genomen
dat , zie verder Poser.
Posement, adv. bedaardelijk, op sent bezadigde voorzigtige wijZe. Elle marzij gaat bedaardelijk.
che
Poser, v. a. plaatfen , zetten , flellen , leggen. Posez ces tasses stir le buffet, zet
deze kopjes op de fchenktafel. 11 faut
prendre garde, dans un lieu glissant ,
Pon pose le pied, men most acht geven,
op eene glibberige plaats,waar men den
voet zet. les fondements d'un edifice,
de grond/lagen van een gebouw leggen.
— la premiere pierre d'une eglise, den earune
fien fleen aan eene kerk leggen.
brique de plat, eenen bakfleen plat leggen.
une poutre de champ , eenen balk
op Zifnen kant leggen. sec, zonder
grondflag jets opzetten. — en decharge,
een ftuk hout fchuinsch plaatfen, em deze
last to verligten; t. d'arith. un nombre sous un autre, ten getal ondet een ate.
der zetten. 8 et 4 font s2,, je pose a, et
je retiens , 8 en 4 zips 12, ik zoo a et*
hoed r ; t. de bias, Il porte d'azur, a la
tour d'argent posee sur un rocher d'or,
voert tenets, op een gouden rots fiaande , zilveren toren in een blaauw veld.
tin lion pose, een liggende, rustends
leeuw ; t. mil. — des sentinelles, fchildwachten ui tzetten. Poses vet armes, legs neder uwegeweren ;fig. — les armes, de we•
penen nederleggen, vrede waken; t. de
pein. de sculp. — un modêle, een veerbeeld, een modelfplaatfen; onderflellen,
vooruit of vast !ellen. II faut d'abord
bien — la question, men meet vooreerte
de vraag behoorlijk pose
en fait, pour constant, ea principe que,
hij accent als zeker, sitgemaakt, als
grondflolling aan, dat. je vous pose ce.,
la comme une chose de fait, ik ftel le ti
dat als daadzaak vooruit, dat hot zoo is.
Posons la chose comme vows la dates, Mat
ens de zaak zoo nemen, ftellen, als gif
zegt. Posons que cela soit ainsi, Peelle*
zoo zij. Pose le
genomen, ,
cat que cela fut Lng , genomen het ware
zoo, aids's; v. rotten, opligten. Cette poutre ne pose pas asset sur le mur,
deze balk rust 'stet genoeg op de* mans,.
Poseur, m. fteenlegger,, ens.
0994
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Posidêon ou Poseideon, in. de zesde moan'
der iltheners.
Poseidonies,
feesten ter sere von Neptunas , 0.
Positif, ive, adj. ftellig, wsrkelijk, zekerlijk, bepaald; uitdrukkelijk. 11 n'y
a rien de — dans tout cela , in dit alles
is niets ftelligs, bepaalds. Je vous donne cela pour une chose — ive, ik zeg u
die als lets zekers. On en a des preuves
ives , men heeft daar yan ftellige, wezenlijke bewijzen ; t. did. 11 n'y a de
grandeur — ive qu'en Dieu , er is geene
bepaalde grontheid, dan in Ged. La the°.
logie —ive , de ftellig verklarende godgeleerdheid. Dans les commandements de
Dieu, it y en a de — s et de negatifs,
ender Gods goboden zijn ftellige, mitdrukkelijke en ontkennende ,zulke , waarin geboden, en andere waarin lets
verboden wordt. Droit , ftellig regt.
Lois — ives , ingevoerde, bepaalde wetten.
Positif, m. voororgel, klein orgel ender
een grout, o.; t. de gram. de eerfte of
ftellende trap van een bijvoegelijk
naamwoord. Le —, le comparatif et le
superlatif_, de ftellende , vergelijkonde
en overtreffende trap.
Position, f. ftand, m. /'telling, ligging;
gelegenheid, pojitie. La — des lieux n'est
pas juste sur cette carte, de ligging der
plaatfen it Hies joist op deze kaart.
La — de la sphere, de [telling van den
hemelkloot t. de mil. L'armee a pris une
bonne —, het leger heeft eene goeds feel.
ling genomen; t. de mus. ftelling ofplaats
van eene noot op eenen der nootenlijnen.
La — des pieds, de [telling der voeten
bij het danfen. d'un principe, de vast.
polling van een grondbeginfel. 116gle
tie la fausse
regel van de valrche po.
d'un biltiment ,
fitie in de rekenkunde.
aanleg van een gebouw; t. de gram. Syl•
late longue par eene korte lettergreep,
die door betrekking met tens andere lang
werdt; t. de man. II a une belle —
eheval, hij zit goed to paard.
rositionnaire , t. de gray. ftift ern aan
re toonen, to teekenen de plaatfen op
smarten.
rositivernent , adj. ftelliglijk, stitdrukkeje puis vous assurer—, ik kart a ftelhij
liglijk verzekeren. 11 le lui a dit
heeft het hem uitdrukkelijk gezegd.
Posule, m. drank in India, nit koren gekookt.
Pospolite , f. opontbod van den Poolfchen
adel o. La — formoit un corps de iso
mills honimes de cavalarie, de Pospolite,
of het vergaderen van den Poolfchen adel
mask,* sere legerkorps nit van 150 dui•
send man.
Possetie, e, adj. et part. bezeten (van den
duivel); m. bezetene.
Posseder,, v. a. in eigendom bobber:, go.
nieten. — de grands biens, groote goederen bezitten. legitimeinent , a bon ti.
Ire, a juste titre, par indives, regtmatig,
met goed rev, onverdseld in eigendom
hebben. Les bien-heureux possederont la
gloire eternelle, de welgelukzaligen zullen
het seuwige leven bezitten. La Colere le
possede , de gramrchap overheerscht hem.
Le diable le possecie, de duivei bezit hem,
Mi. is van dea dusvel bezeten; • fig. II
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posséde bien ce salt , hetgeen hij weer,
weet hij grondig. 11 possede parfaitement bien Virgtle et Flomere, hij verflaat
volmaakt 'o'ol Virgilius en Homerus. , Se
soi-meme, meester van zich zelven,
van zijne driften zijn. 11 se posséde egir
lenient dans la perte et dans le gain, hij it
rneeeter van zich zelven bij een verlies
en hi] eels gewin ; hij bliift zich altoos
gelijk.
Possesseur, bezitter. Ce bien est a
lui, it en est — de longue main , dit goed
behoort hem, hij is daaryan ,reeds
lane bezitter.
P ossessif, ive, adj. t. de gram. bezittend.
Mon, ton , son, etc. sont des pronoms
mijn, uw, zijn, era. zijn bezittende
voornaamwoorden.
Possession, 1. bezitting , yr. bezit, o. Une
legititne, eene regtmatige bezitting.
d'an et jour , bezit federt jaar en dag.
Prendre
d'uue terre bezit van est: land,
geed, nemen. Il a de
' grades
s, hij
heeft greats bezittingen.
Possessoire, m. t. de jur. regt van bezitting, o. Contester le —, het regt van
bezitting betwisten.
Possessoirement, adv. t. de jur. naar het
regt van bezitting, tot het bezit be.
trekkelijk.
Posset, m. zekere Engelfche drank vaso
melk. bier, water en wijn.
PossibilitO f., mogelijkheid. Je ne nie pas
la — du fait, ik ontken de mogelijkheid
der daad nisi.
Possible , adj. mogelijk. Cela est dificile,
mais pourtant
dat is moeijelifk, maar
ethter mogelijk. Est it
que cela soit
is het mogelijk, dat het zoo zij?
Faire tout son —, alles doen wat mogelijk is , zijn best doen; adv. (vieux)
misfehien, het kan sifts, Au —, zoo v'esi
mogelijk is.
Post ou Posch, tn. t. d'hist. nat. (Chabot), post.
Post-communion, f. t. de lit. gebed de/printers bij de mis na de cotnmunie, a.
Postcrit, tn. zie Post.Scriptum.
Postdate, f. later* dagteekening, vr.
Postdater, v. a. eenen lateren tijd dagtee*
keno's.
Poste, f. post, m. Chevaux de —, postpaarden. Chaise de —, postchais. Mattre de —, postmeester. Jour de —, postdog, m.; posthuis, o. posterij, yr. Ott
change de chevauz a la premiere — , mats
yerwisfelt van paarden, men krijgt an.
dere paarden, aan het eerfle posthuis.
Portez cette lettre a la —, breng dozen
brief naar de post. La — est pris de la
pone, het posthuis, de post is bij de
poort; postflation, affland van twee of
drie mijlen , van het eene tot het andere posthuis. 11 y a quatre — s de Wesel
it Munster, er zijn vier postfiations van
.1Vezel naar Blunfler ; postrijden, o. La
fatigue beaucoup , het postrijden verwelt seer; postilion, postfijder. La
va partir,, de post , de postrijder gflat
af. restante, tot bewaring op de past,
eene uitdrukking , die op eenen brief ge[chreven werdt, wanneer dezelve filet
most bezorgd, maar afgehaald zal Ivorden ; fig. 11 fait tout en courant la , 124 doet
alley in haast. Avoir des gens a la — en
un endroir, lieden tot zijnen dienst op
g ene plaats hebben. Allen a — en l'autte
won-
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monde, te post, met haast, flerven, na
de andere wereld gaan; pl. kleine looden geweerkogels. Le fusil etoit charge
de douze s, het geweer was met twaalf
kleine geweerkogels geladen ; a —, adv.
bij verfcheidene termijnen. a —,
op verfcheidene tijden, termli nen betalen ; A sa (inns.) ter zijner berchlkking.
Poste, m. ambt, o. post, m. bediening , yr.
C'est un joli
dit is een mooi ambt.
II occupe un
envie de Bien des gees, hi;
bekleedt eenen post, van veel lieden besaid. Il meritoit un meilleur hij verdiende eene betere bediening e t. mil. post.
Le soldat n'etoit pas a son —, tie fiddaat
/Fond niet op zifeen post. R clever les
s, de posters, foldaten aflosfen. —
d'honneur, eerepost. On attaciu,a Permemi
dans son —, men viel den vijand op zijnen post aan; C. de mar. des chirurgiens et des aspirans plaats , waar tie
wondheelers en kadets legeren. — do malades, plaats voor de zieken, yr.
Poste face , of pos tface , m. berigt, o.
Postels, m. pl. t. de drap. de fertile onder
de reeds gebruikte kaardendistels , yr.
Poster, v. a. plaatfen,
zetten,pos.
toren. On ne l'a pas poste, oil it le desiroit , men beef: hem niet geplaatst,waar
hij verlangde. Nous sommes ici mal pos.
OS pour voir, wij zijn bier. flecht ge.
plaatst om te zien; t. mil. — des troupes
stir une eminence, troepen op eene hoogte
posteren, flellen. a —, v. r. Se — sur
un arbre, zich op eenen boom zetten,
plaatfen.
Postere,
fam. het achterfle.
Posterieur, e. adj. later, jonger, nieuwer;
achter. Ce testament est detruit par un
codicile, dit testament if door een later codicil of aanhangfel vernietigd. Son
droit est — au mien, zijne aanfpraak is
nieuwer, jonger dan tie mijne. La partie e de la maison, het achterhuis,
ach'erge gedeelte des huizes.
Posterieurement, adv. later , daarna, achte r lijk. Cela est arrive — it ce que vows
dites, dit is later gebeurd, then gij zegt.
Posteriorite, f. t. de prat. laterheid, yr.
achter zijn, 0. — de temps, de date, het
later zijn van tijd, van,dageeekening.
Posterite, f. nakomelingfchap, y r. nageflacht , ,o.; pl. nakomelingen. Toute la
d'Adam, de ganfehe nakomelingfchap
van Adam. 11 est more sans —, hij is
zonder nakomelingen geftorven. La —
feminine , het vrouwelkik nageflacht. La
— en jugera, het nadefiacht ;al er over
eordeelan.
Posteromanie, f. zucht om zijnen naam tot
in het laaefie nageflacht voort teplanten.
Fostb,unie , adj. na des vaders dead geboren. C'est un enfant — , dit is een kind,
dat na zijns vaders dood geboren is;
nagelaten, achtergelaten. Les oeuvres
s de Marmontel, iWarmontels na, elate.
ne werken. 11 a laisse des oeuvres — e,
hij heeft werken achtergelaten, die cent
na zijnen deed zijn uligekomen.
Postiche, adj. valsch , onecht, door de
kunst bij of aangevoegd, ingezet. Des
dents — s, ingezette tan/en. II a des cheyeux —s, hij beef; valsch boar. Ce sont
des ornements s, dat zijn bijgevoegde,
aangelapte verfierfels. Taus ces
li,seineras sont
s et mal assortis, al de.
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ze verfieringen zijn kwalijk aange.
bragt, fiaan niet op de regte plants,
voegen niet te zamen. Des soldats — a
pour completer one compagnie, cedergefcho y ene foldaten om cone compagnie
voltaliig te maken,
t Pastille, f. t. d'impr. aanmerking ep den
,and, randteekening, zie Apostille.
Postilion, m. postknecht, postrijder. Il fit
son entree precede
douze — s, hij deed
zijne ir;trede met twaalf vooruitrifden.
de postknechten. Le — de la diligence,
du chariot de poste, de postiljon van den
postwagen ; t. de mar. klein advijsjagt,
o.; t. d'hist. nat. zeeduifaan de oevers
van Kamlchatka.
Postiquerie , f. boosheden van een kind.
Postliminic, f. herftelling van eenen flaw`,
zoo dezelee voor den oorlog was ,
herftelling van huffs en hof, waaruit
men met geweld door den vijand verdreven was.
Postposer, v. a. achterfiellen, zetten; op.
offeren. son saint aux affaires du mon..
de, zijne zaligheid fiellen beneden de
wereldfche zaken.
Postposition, f. achterflelling , plaatfing ;
t. de rel. verbinden. Le relieur a lair
une -, de boekbinder heeft een blad
verbonden; t. d'hist. ant, de plaats enz.,
'felling van het voetvolk achter de via.
serif ; t. de med. La — du paroxisme,
bet later komen van de koorts.
Posrpositif, ive, adj. t, de gram. dat achter
of op het einde van Bess woord geplaatst
moet wooden.
Post-iscriptum , (lees - tome) ou postcrit, m.
nafchrift , o. Le — se marque ordinairement par ces deux lettres P. J. , het post.
fcriptum wordt gemeenlijk door doze
twee letters P. S. aangeduid.
Postulant , e
adj. et s. verzoekend, die
' of zoekt to verkrijgen..
iets verzoekt
y avoit beaucoup de — s pour cette place,
er waren veel verzoekers om deze plaats.
Avocat een advokaat, die te gelijk
prokureur, pleitbezorger is, die veer
eene regtbank den dienst van zaakbezor.
ger kan waarnemers.
?ostulat , m. t. de math. begeerte, verzoek,
sin eene zekere fielling , een eerst beginfel , als -;ast aannemen, volgens Welk
eene demonfiratie bepaald wordt ; toegefiemde grond,llelling, yr.
Postulateur, m. die dings naar de heiligverklaring van den pares.
Postulation, f. verzoek , o. begeerte em in
een klooster te worden aangenomin ; t.
de jur. ernstige aanhouding om iets.
Postuler v. a. met aandrang lets *lichen,
'
verzoeleen
, netar jets fiaan.
on em.
ploi, em een ambt aanhouden. — pour
etre rep dans une maison religiense, em
de aanneming in een klooster /Jerk verzoeken. Ce chapitre postule tin tel pour
eveque, dit kapittel houdt aan, om dies
,bisfchop te hevben ; v. n. t. de jur. advokaat en pleitbezorger to gelijk zijn; een
regesgeding voor het geregt voeren.
Posture , f. houding , geftalte des ligchaants.
1.1 se tient dans une contrainte, hij flaat
daar in eene gedwongene hooding. Les
baladins font des — s ridicules, de potionmakers maken belagchelijke koudingen.
Il le menaga, et se mit en — de le frapper,
hij bedreigde hem, en plaatfie zich in
0005
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den Rand, in de houding om hem te
ter a la fortune du —? wilt gif met ens
fleas; fig. 11 est en bonne — auprês de
voorlief nemen , onze gast zijn?
lui hij flaat bij hem in een geed blaadje. Potable , adj. drinkbaar. Cette biere n'est
Posydon , in. pl. t. d'hist. nat. foort van
pas elle est trop eventee, dit bier is
niet drinkbaar , het is te verfchaald.
fchaaldieren met bewegelifke oogen, o.
rot, m. pot, tn. kan, y r. de terre, aar- Potage , nt. foep , vr. fop , o. potagie, yr.
den pot of kan. Le couvercle du —, het
— a la viaude, aux herbes, yleeschfop ,
.potdeAfel. Mettre le — au feu, den pot
groentefeep , warmoes; prov. Je n'ai que
op her vuur zetten. de chambre, de
cela pour tout —, ik hob voor mijn deal
nuit , water of pispot. — au (a) lait, au
niets *seer dan dat. 11 croyoit y gagner
(a) beurre, melkkan, boterpot. Des — s
beaucoup; mais it n'en a eu que deux cents
a fleurs, bloempotten. Des — s de tleurs ,
florins pour tout —, hij meende daarbij
veel te verdienen, to winner, inaar hij
rotten met bloemen, — a biere, bierkan.
— de biere, kan met bier; maat , kan,
heeft flechts twee honderd gulden gehad,
twee pinten, yr. Un — de vin, eene kan
dat was alles.
wijn. Vendre a — renverse, a huit coupe, Potager, fornuis, o.; foeppot, aarden
pot, waarin men voor zekere werklie.
wijn verkoopen, vertappen , zonder daarden de petagie Ivor het middageten
bij ten eten te geven. Vendre — et pinte,
brengt; moestuin. I1 y a Bien aes legubsj de kleine maat verkoopen; t. de prar.
— de vin, de wijnkoop , gefchenk boven
mes dans ce —, in dozen moestain zijn
veel groenten ; adj. Jardin moestuin,
bepaalden' prifs ; t. de cuis. pourri,
wartnoeszierderij, yr. Herbes potageres,
mengelmoes van vleesch en onderfcheidef. pl. meeskruiden, keukengroenten.
ne groenten, van opgewarmde kost ; t.
d'art: — a feu, vuur of flrontpot, Patamides, f. pl. t. de myth. potamiden ,ri•
vier-, fontein., firoomnimfen, yr.
op
zee.
zwermdoos. — de pompe,.pompje
— a colle, lijmpot ; t. de manuf. vol• of Potamogeton ou -geiton,t.de bot.zie Bpi-d'eau.
walktrog, t. de mil. — en tete, Potamots, en. pl. t. de bot, zekere planten.
liormhoed; t. de mus. flukken door elkan- Potasse ou Potasche, m. potasch, yr. Braler des plantes pour en retirer la —, plander zonder orde., vaas vol fierkrieken.
ten verbranden om er potasch nit te
de droogerif en ; fig. fam. ou prov. — aux roperlasse, gezuiverde
ses, het flint van de mis , het geheim
trekken.
ffhe potasch. La — de Suede , de Zweedvan iets. Decouvrir le — aux roses, eene
potasch, die gemeenlijk veer de bet•
zaak, die men geheim wil houden, door
te geheuden wordt.
envoorzigtigheid openbaren. Its sont eneemble a — et a rot, ils ne font qu'un — Potassium, m. grondflof van potasch, yr.
et un feu 4 zij leven alle goederen go. Pote,f. eertitel aan een landgoedverleend,m.
korte en dikke
*seen , als' man en vronw to zamen. 11 rote, adj. fain. Alain
gezwollene hand, poor.
va et vient comme pois en —, hij loops
gefiadig keen en weder. On n'en tnettra Pote, f. drinkgodin bij de oude Romeimen.
pas plus grand — a feu, men zal daarom Poteau , m. paal , post , 1141 , flaak. Planter des — x de chéne, eiken palen inflaan.
niet sneer kosten maken. Cela aide a
faire bouillir le —, dat helpt huishouden2 ( — cornier, hoekpost. Les — x de la porte, de flifien der deal. d'huisserie, de
dat doet den pot koken, den fehoorfleed
croiste, post van eene deurlijst, van een
rooken. Il fait bouillir le —, hij houat
kruisraant.
het huishouden flaande. II n'y A si mechant — qui ne trouve son couvercle, er is Potee, f. pot of ken vol , m. On lui a jes
d'eau, men heeft eenen pot vol
te une
goon meisje zoo leelijk, of zij krijgt
water op zijn hoofd uitgegoten; pop. Its
svel eenen man, er is geen pot zoo fcheef;
d'enfants , zij hebben eenen
ont une
of er past een dekfel op. I1 n'y a ni — au feu
d'etain ou
hoop kinderen; t. de chim.
ui ecuelles lavees, daar is niets to koken
rot
dans
d
oxide
detain
biotic, calcine, tinasch,
sea to braden. 11 est a — et a
cette maison, hij is dagelijks gast in dit kalk,waarmgde beret's geflepen wordt;
Buis; hij is daar als te huis. Faisons t. de fond. toe5ereide aarde, em vormen
mode te maken; dik water met oker
un
pourri de tout cela, last ens alles
y erw tot den grond van het glazaarfel.
ender elkander mengen. Tourner autour
d'emeril, ,amaril ouch , aan de flijp.
du —, zijne meening niet voor de vuist
fieenen der (fieenzagers ziclo bevinden.
zeggen ; niet opregt to werk gaan. litre
de ; prov. Etre eveille comme une — de
toujours parmi les — et les plats, altijd
souris, zeer levendig en vrolijk zijn,
aan den final zijn. C'est un — pourri de
zoo fchielijk als eene rot zijn.
doctrine, hij woes veel, maar a pes doo/r
elkander. Son Bernier onvrage n'est qu'un Poteld , é, adj. vleefchig , vleezig, mollig,
poezelig , vet. Un enfant--, een motzijn laatfle werk is flechts mengellig kind. Des bras — is, vleezige amen.
nue:. Un file dure long temps, een ge
ftleten pot duurt lang , een krakend Potelee, f. zie Jusquiame.
de wagon diturt lang ; een ziekelijke, Potelet, us. kleine postliijk
zwakke wordt dikwijls oud. I1 pane Poteleur, m. die den wijn bij de kleins
maat op de ftraat verkoopt , saps.
comme un casse, hij heeft eene zwakzie Molybdene.
ke Il en payera les — s casses, hij Potelot,
zal het gelag, de kosten betalen. Gare Potence, f. galg , yr. Etre condamni a la
tot
de
galg yeroordeeld zijn ; t. d'arch,
—,
le — au noir, seem u in ache , dat gif
de charp. knieflut ; fchoorbalk , in. Metniet floot. Il a donne dans le — au noir,
tre une — pour soutenir, pour étayer le
hij is in den firik gevallen. Ce n'est
plancher, ocean fchoorbalk, eenen flat
pas par la, que le — s'enfuit, dat is de
onder
eene planken vloer zetten, om dezwarigheid niet, hierin Jigs. de font
zave dragon, to ontterfleunen; uitdeux anses, met de hanniet. Faire
fieker, arin, dear lets aan hang:, m.
dy" is de zijde fiaan. Voulez-vous rest
Les
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Les enseignes des auberges, etc. sont Presque tonjours soutenues par des — s de fer,
de uithangborden aan de herbergen , worden meest altoos door ijzeren flutten onderichroagd, hangen aan ijzeren uitflekers , armen. La — d'une lanterne, dc
arm eener lantaarn, La — de la brimbale, de arm van den gekflok eener pomp ,
waarin de pompfiok gaat;foort van
kruk. Il va sur, avec des — s, hij goat
op, met krukken • t. de mar. galg voor
den grouten en lokkemast ; onder
het fpoor van de bezaansmast ; t. d'horl.
/Jaander, flaande fink van een zakuurwerk, waarop de onrust draait ; dwarshout ; ijzeren dwarsflang op een fehepel, kwgrt mudde (minot), waarover de
firijkflok gaat ; t. d'impr. gedeelte der
drukpers,dat de persboom houdt,,fchraagt;
t. de marech. maatflok , no. La — est a
l'egard des chevaux une mesure beaucoup
plus juste clue la chaine, de maatJlok is
ten aanzien der paarden eene veil failure moat don de meetketting. Une ta*
ble de —, regthoekig gebrokene of aangezette tafel. Une maison Wide en —,
een huis, well's beide vleugels eenen
regthoek maken.
Potence, e, adj. t. de bias. Croix — de,
krukkenkruis , o. D'azur a une croix
ee d'or, een gouden kruis in een
blaauw veld,
Potenceaux , In. pl. raamgeflel „ bif de patfementwerkers , o.
Potentat, m. mogendheid, yr. vorst, opperheer,, magthebber, potentaat. Tons
les is de l'Europe, alle tnogendheden
van Europa. Le roi de Prusse est un des
premiers — is de l'Europe, de koning von
Pruisfen is een der eerie versten_-van
Europa.
roundel, le , adj. met eons brandende
kracht voorzien, eene verborgene kracht
in zich bevattend. Un remide een
krachtig, vermogend middel. Le poivre
h un feu de peper heeft een verborgen vuur bij zich, dat den aard van
vuur in zich bevat. Coutere
die zonder heel to maken, inzet bt
' ands.
Potentiellement, adv. krachtiglijk.
Poteutille , f. zie Argentine.
Potera , m. angel zonder lokaas , wattgehecht aan een bed, m.
Poterie, f. aardewerk, o, Une boutique de
eene aardewerkswinkel; pottebak•
kerij, yr.
Poterne, f. t.de fort.fluipdeur -port, geheimepoort, ono uitvallen to kunnen doen.
Poteyer ou potoyer, v. a. — les mottles, de
vormen voor het tin van binnen met
puimfleen bifmeren.
Potier , m. pottebakker, verkooper.
d'e.
tails, timnegieter, tinverkooper.
potilles, m. pl. t. de forg.fchusfhout,o.-paal,
aanfchuif of valdeuren van eene firth.
potin, m, t. de fond. foort van nagetnaakt
koper, hard metaal, klokfpijs, waar.
van verfcheidene foorten zijn. jaune
ou rouge , geel of rood koper ; t. de chim.
overhaalglas, kolf om flerk water to
distilleren.
Potinieres, f. pl. t. de pech. fardellennes,
o. mazen van zulk eon net.
Potion, f. t. de med. geneesdrank ,m. Prendre une cordate, semen hartlierkenden,
drank memos.
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Potiron, m. t. de jard. foort van dikke row•
de pompoen; [sort yam duivelsbrood , o.
Potitiens , m. pl. t. d'ant. przesters .van Her-,
cules, afflammende van Potttsas Bete
oud .drcadier.
Potre, m. Jong heels, o.
Potrean , m. kleine balk.
Potrimpos, m t. de myth. afgod der cube
Pruisfen, die,, zij onder de eikenbeomen aanbaden , en wien zij hunne vijanden opofferden.
Potron-jacquet, m. (bas) het aanbreken vas
den dog.
Potua, f. t. de myth. godin der dranken.
Pou, m. luis, yr. Avoir des — x, hazes
hebben. Herode mourut mange de — x,
Herodes /lief f, wordende van de luize*
bois ou psoque, houtopgevreten.
worm, houtluis; pop. C'est un affa,
me , het is eon fchrok. 11 est laid contme
un —, hij is zeer leelifk ; prov. 11 doorcheroit le — pour avoir la peau, hij is eels
oartsgierigaard; t. de man. — de soie,
zekere flerke zijden flof. — x aquatiques,
waterluizen. — de flier on pucelage, zeeluis , foort van kleine fchelp.— de baleine, infekt, met een hard fehicel gedekt.
— de bois, ongevleugeld infekt. — des
bois, ou fourmi blanche, gevleugeld ion
fekt. — des oiseaux ou Ricin, infekt,
waarvan verfehillende foorten zijn.
pulsateur ou vrillette, fears van houtlais.
sauteur, zie Podure.
t Pou , adv. ,weinig.
Pouacre, adj. pop. luizig, leelijk, flor.
dig ; s. luizebos; t d'hist. nat. Le —,
de gey lakte roerdomp, fear: van reiger.
P ouacrerie , f. verregaande gierigheie.
morfigheid, yr.
Pouah! interj. foci!
PQUC m. t. d'hist. nat. Rasfifche trot, yr.
Pouce , f. duim, m. Le — gauche, de lite,
kerduim; fig. fam. Jouer du —, geld
tellen. faimerois autant baiser mon —,
daaryoor draai ik de hand niet om. p er.
rer les — s a q. q., iemand pijnigen, om
lets to doen bekennen. Se mordre les —s,
op zijne duimen bijten, berouw hebben;
duim , eerst het twaalfde van eenen voet
en nu het tiende gedeelte van eenen palm
het honderdlle van cane el. Cette planche
huit — s, doze plank is acht duim lang. Trois
—s &eau, drie duimen water; prov. Si on
lui en donne — , it eu prendra long comma
le bras , wanneer men hem den vinger
biedt, evil hij de ganfche hand hebben.
Ponce-event, m. t. de com. Auner avec
zoottanig metes, dat men hij iedere el
eenen duim toegeeft.
Pouce-pied , m. t. d'hist. eat. fear: van
eendmosfel , yr.
Pouche , Ponche, Pointe, Ponte,
t. de
pech. foort van driehoekig net, o.
Poucier, m. duimfluk, o.duimring,duitne=
ling, m. foort van vingerhoed der klea.
dermakers, enz.; t. de serr. de drukker
aan eene klink , waarop men den titans
legs, om eene deur open to maken.
Pond, m. t. de corn. Ruslisch pond, e.
Poud on Punt!, Poundwe:ight, m. pored gewigt, pond zwaar in Engeland.
Poudmg, m. pudding, fear: vats zeer be..
kend Engelsch gebak.
Poudingue, t. de mitir. vermenging van
Paine fieentjes in .Engeland, yr.; Port
van zeebrafem.
ton.
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Poudre, flof, 0. Ses souliers stint converts de —, zijne fchoenen zijn bedekt ,
.vol met fief. — de plomb , loodligf. Re&ire en —, tot fief maken. Secouer la
— de ses habits, pieds, het flof van zifsse kleederen, fchoenen affchudden. Du
tabac en —, fnuiftabak , m. ; fig. ou fam.
1VIettre des fortifications en —, vestingwerken
geheel verwoesten, met den grand gelijkwaken, flechten. Deter de la — aux yeux,
zand in de oogen gooijen, door eenen
fchoonen fchijn verblinden. Faire mor.
ere la — a ses ennemis, zijne vijanden
in het zand leggen, doen fieuveen.
Prendre la — d'escampette, wegloopen ; het
Lazepad kiezen; zijne biezen pakken;
t. d'ecrit. sainte. Tu es — , et to retourneras en —, gij zijt flof, en gij zult tot
fief wederkeeren. Du bled qui sent la —,
enuffig koren; poeder, poeljer. — pectorale , berstpeeder.
sternutatoire, poeijet-, dat het niezen verwekt ; firoeizand,
o. d'or (mica), goudpoeder, blinkend
zand, gondflef. IVIettre de la — sur une
lettre, fireeizand op eenen brief doers;
t. de chim, zie Projection; t, tie man. Ce
cheval bat la — ou la poussiere, dit paard
srippelt; haarpoeder. — de senteur, welriekende poeder. Ses cheveux n'avoient
qu'un oeil de —, zijn haar was flechts
deveinig gepeederd ; krnid, e. canon, buskruid. Un moulin a —, een
kruidmolen, m. La — est humide, het
kruid is vochtig; fig. Ce pays sent la —
canon, dit land 'words gedurig door
vijanden bedreigd. Le feu prend aux — s,
leordt van iemand gezegd, die eensklaps
hoes words; prov. 'Firer sa — aux moi.
=aux, nutteloos work , vergeeffehe moeise doen. 11 n'a pas invents la —, hi, heeft
het buskruid nice uitgevonden; hij heeft
niet veel verfland, het is zijne fchuld
niet,-dat de °et:log zoo long duurt.
Poudrer, v. a. poeifersn. ses cheveux,
zijn haar poeijeren; v. n. Des etoffes
qui poudrent, fioffen die !haven; t. de
Chas. Le lievre poudre, do Naas fiuift,
gooit flof op.
Poucirette , f. t. de jard. drekpoeder,, o. drooge , korte mist, m.
Poudreux, ease, adj. floffig , befloft , beflovon. Un habit —, een befieven kleed. La
table est — se , de tafe I is vo 1 fief. C'est
tan pied —, het is eon lompe vltgel; een
hoer ; een deferteur; t. de myth. Jupiter le —, de befieven Jupiter, ender welken 'loam hij to lifigare , in 'eenen open
tempel word aangebeden.
Poudrier, us. kruidmaker,, - keeper, -meerkeoper
lenaar ;poeijermaker ,
,- i;zandkoker, m. 11 n'y a point de sable, de
poudre dans le er is geen zand in den
zandkoker ; t. de mar. zandlooper,, m.
Poudriere , f. kruidmolen, m. - magazijn,
o. - borer, ' tn.
Pouf! interj. paf: pof! foort -van hoedjeraad o.; adj. — du marbre, mariner ,
dat in het bewerkea afbrokkelt. Ce
marbre a des parties poufes , dit mariner
deelen, die afbrokkelen; t. de fond.
1\oyau —, kern van eene klok, die juice
- ieting versischte lierkte
de tot eons g
heeft.
Po affer de rare , v. th fam. fchateren, betrt.
ten van lagchen.
Pengeoise, zie Fite.
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t. de mar. op de IlliddellatidPouger, v.
Me zee met vollen wind zeilen.
Pouille, m. t. de jur. lijst van kerkambtete
van een landfchap , van een bisdone
in Frankrijk, met derzelver inkomsten,
en de namen der kerkheeren.
Pouille , f. gem. pl. fcheldwoord, o. Dire
mule —s, duizend fcheldwoorden zeggen.
Pouill^r, v. a. pop. fchimpen. fl l'a &rangement pouille, hij heeft hem verfchrikkelijk gefchin2pt. Se —, v. r. zich lui.
zen; zich uitfchelden.
Pouillere, f. t. d'ar"h. deurtje in ten kip.
penhele, o.
Pouillerie , 1. klesderkamer der arnsen'
een gasthuis; diepe armeede, yr.
Pouilles, f. p1. /*chid-. fchimpwforden, o.
Pouilleux, se , adj. luizig. Bois —, bout,
door verrotting gevltkt.
Pouillier ou pouillis, m. bedelkot, o. beds.
laarsherberg, vr. luizenest, o.
Pouillot,
zekere vogel (chantre chanteur).
Poul,
m. t. d'hist. nat. gekuif4
winterkoningje, o.
Po ulaille , m. inns. zie Volaille.
ou adj.
Poulailler, m. hoenderhok, o.
marchand, yoga!. hoenderkooper;
eijer-, boenderkooperswegentje , 0.; prof.
11 vent être riche marchancl, ou pauvre —,
hij soil of rijk, of geheel arm worden;
hij ivaagt alles.
P air,, nt. veulen, o. Un de deux ans,
een veulen van twee jaren; t. de chic.
— ou poulin , flare van venuskwaal , yr.
gezwel in de lies; t. de com. Ilede zon•
der wielen; ook om vaten in den kelder
to arbeiden, vr.; p1. Christenen in Syria, ten tilde der kruistogsen; t. de
mar. klik , Welke men wegflaat , wanneer
een (chip meet afloopen.
Poulaine, f. t. tie mar. galloon van een
fchip, o. Souliers la —, fchoessen met
punten in de hoogte, waaraan men j)eren bond.
Poulan , m. die de kaarten in het omber.
geeft,
enter zet dan ale anderen;
dubbele inleg, o.
Poulangis, m. t. de cam. foort van irons*
en linnets garen, vr.
Poularde, f. jog vet gamest hoen, o.;
marquetëe de la Rique,
d'hist. nat. La
zekere zeevisch, bgnte hoen.
Poole, f. hen , vr, hoen, a. huppee,,
kutfhen. 1VIettre lea — a mover, de betenen to broeijen zetten. — faisane ou fais,nde, het wijfje van eenen fazant, o.
goudlakenfehe hen. — d'Inde , kalkoenfche hen. — de neige, zie Lagopede.
— de mer,, zit Guillemot. — de pharaoh,
pintads, foort van parelhoen, poele pinlade.
sultane, zie Porphyrion. — de
marais, calm noir, watervogel, foort
van duikelaar. grasse , valerianek.
le sauvage, wilds veldfalade, y r. —
d'eau, avaterhoen. Chair de —, kippetfvleesch, o.; fig. fans. ou prov. mouth
lee, lafhartige. H fait la — mouillae , hij
been geen hart, is lafhartig. Plumer
la —, afperfingen doen; op deer boar teepee. f aire le cul de tense [pities
mond maken ; den duim es den vingsr van
voren fpits to zamen dose. Cela fait ye.uir la chair, la peau de —, dat does has:
ysren (frissonner), daarbij overvalt may
eerie koude huivering. Elle est une gardeu•
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dense ide s d'inde, zij is Atedurig op
het land. 11 est le fils de la — blanche ,
hij is een zeer gelukkig mersch. Ce
p'est pas a h h chanter devant le coq,
sr tegenwoordigkeid van den man, meet
de vrouw niet bellisfen, lvtinneer de man,
fpreekt , meet de vrouw zwijgen. Une —
un jocrisse qui mane les
mouillee,
s pisser, een fan hen, keukenklaau.
wer, erwtenteller, enz. iemand , die
zich met vtouwelifke bezigheden betroeit. II est empaché comme une — qui
ti'a qu'un poussin, hij is zoo bezig als
g ene ?Buis, die jongen heeft ; hij doe:
als of nij bezigheid heeft. Un bon renard ne mange jamais les s de son voisin, ten listige yes houdt zijn nest zuiver ; aan plaat fen , waar men bekend is,
enoet men triers kwaads doen. II est frisk
comme une mOuillee, hij is gekapt, als
see nat hoen, zijn haar ligt geheel
vlak ; t. de jeu. pot, de geheele inzet in
een feel , m. 'riser ou gagner la —, den
pot trekken, winnen. Mettre a la —, in
den pot zetten.
Poulet, m. kuiken, kicken, gtooter dan
poussin, o. Notre poule a douze — ts,
onze hen, kip hoof: twaalfkuikens. Nous
avons mug& des ts engraissks, wij hebben vet gemaakte kiekens gegeten; mineen minnetsebriefje , o. Ecrire un
briefje rchriPeen; popje, o. Venez lei mon petit —, kom hier mijn kleine popje.
Pouletier, tn. die gehtiligde hoenders yet-zorgde.
Poulette, f. jonge hen , kip , vr. Une —
prate a pondre, eene jonge hen, die haast
zal leggen; fig. fate. C'est une ktrange , one
dangereuse —, het is eon gevaarlijk wijf,
eon wijf, waarvoor men zich meet
wachten.
Poulevrin , zie Pu/Verin.
Pouliot,
laagfie flam menfchits , klasfe
der Malabaren.
Pouliche, Pontine, f. merrieveulen, e.
Poulie, f. katrol; windas , blob, e. Mettre une corde a une
een totiw em een
katrol flaan; t. de mar. — de caliorne,
iijnblok , o. — de guinderesse, flengewindreepblek. — de bout de vergue, geltourniquet, wortelblok
touwblok,
met ijzerbe/lag. — de capon, katblok.
de balancine, toppenantblok. — double
de palan, vieolblok. — de lancaye, drilblob. — de carene , kielblok. — coupee ,
kinnebaksblok. platte pour tate de mat,
hangerblok voor de marfe draaireep.
fouet, flaartblok. — de drisse, kar.
dormaate, onbewegelilk
deelblok.
flilflaand blok. courante, bewegelijk ,
loopend blob; t. d'anat. La — de Poeil,
kleine ringvormige knorpel in den heck
van het oog, m.
Poulier, v. a. door eene katrol lets opligten4
Poulierie , f. t. de mar. bloktnakerij, Yr.
Pouliettr, m. blokmaker.
Pouliner, v. n. jongen werpen (words van
merrier; gezegd).
Pouliniere, adj. f. Jument
tnerrie , die
haar veulen zuigt.
Pouliot , m. t. de bot. pole; , y r. ; t. de mar.
halve fchijf, Welke men op , of in het
koord heeft geplaatst, om ligt touwwerk
to lases over varen

Poutn6e, duivenmest , m.
Poulot, m. fam. klein
Poulpe, f. t. did. vaste deel, vleezige gedeelte des ligchaams der dieren,o.; t. de
bot. — ou pulpe, -eleesch der vruchten,
t. cl'hist. nat. achtvVezige
Pouipeton, m. t. de cuis. gehakt vleesch
met fneden van kalfsvleesch bedekt , o,
Poulpetonniere, f. pot, waarin zulk gehakt
wordt klaar gemaakt , m.
Pools , m. pals , Avoir le —faible , eeneoe
zwakken pois hebben. Tater le —, den
poll voelen; fain. Tater le — a q. q., iemand uftkooren, ondertasten.
Poultre , m. zie Poutre.
Poumonm. long, y r. Inflammation de —,
ontfieking can de long , y r. Maladie du
, longziekte , y r. • fig. fen,, y r.; fam.
User son — s'userle' — a force de crier,
zijne long door yea roepen vermoeijen,
zich heesch fchreeuwen.
Poumonique, tie Pulmonique.
Pound, zie Poud.
Poupard, Poupardeau, m. fain. gebakerd kind ,
kinderbeeld, peije, o.Poupart, m. t. d'hist. nat. groote zeekrab ,vr.
Poupe, f. t. de mar. achterfleven, fpiegel
van een (chip , an. Avoir. vent en —, voor
den wind zeilen. Mettre vent en —, het
(chip tegen den wind dracifen; fig. ANo'r
le vent en —, voorfpocdig, gelukkig,
guns: zijn • t.
chas. boost eener bee.
rig
ktonspje koper in eenballetje,c.
Poupke , f. pop ; fain. fig. C'est use vrate
zif it eene ware opgefierda pop ; r6
d'econ. gekekeld via: , hennep op, de
klos; t. de jard. foort van eaten in eene
fpleet ; t. de worn. reiflok can eene draai.e.
bank, waartucfchen het gedraaide genet
wordt , m.; pruikenhoofd,
Poupelin,
t. de pat. foort van eijerkoek
m. poffertje, o.
Poupelidier, m. t. de coos. pnffertfespan
Poupetier, nt,poppenmaker
,
-kramer.
Poupeton, m. zie Poulpeton.
Poupiettes, 1. pl. gevulde en gebraden fat.
den, toilet/es van kalfsvleesch.
Poupin, e, adj. fam. poppig t pepachtig.
Poupon , m. ne, f. popfe. Venez ma pea*
te
kom mijn klein popje.
Pour, prep. et conj. voor, tot, om, nit,
wegens, uit hoofde, wat aangaat, wat
betreft; met betrekking, naar, tegen,
enz. Je le ferai
vous, ik zal het veer
doen. Si Dieu est — nous qui sera con.
tre nous, zoo God voor ens is , wie zal
tegen ors zijn. Je vous le donnerai —
six florins, ik zal het u \ veer zes gulden
geven. Faites-le — l'amorrr de Dieu, doe
het om Gods wil. Argent — lee menus
plaisirs, zakgeld, geld voor kleine uitgay en. 11 est chatie — une faute legere,
is wegens eenen ligten misflag gekastijd.
11 la prit — femme, hij nam haar tot
vrouw. — quee raison? om wat redeft?
La clef est trop grosse — la serrure , de
fleutel is te dik voor dit (lot. — ce
qui est de cela, wat dat aaugaat. —
ce qui est de moi, wat mij aangaat. Ces
bas sont trop Brands un enfant de qua..
tre ans, doze koufen zijn te greet voor
een kind van ,vier jaren. — moi je le
ferois, wat tnij aangaat, ik zoude het
doen. Il est puni l'exemple, hij is tot
voorbeeld (veer anderen) gefiraft. Ors
l'admire sa beaut4, men bewendert haar
11/11.

6 tY

Ivegens , ter oorzaak van, hake fehoott*
held. 11 joue moi, hij [peel: your,
in plaats van, mij. Elle se porte bien —
le temps, zij vaart wel naar den tijd,
naar tijdsorngandigheid. Je me sills engage — lundi, ik heb tegen maandag
mijn'voord gegeven. On le laissa wort
sur la place, men liet hem voor, als
flood op de plaats liggen. Tenez la choSe faite, houdt die zaak air a/gedaan.
qui me prenez-vous? waarvoor houdt
gij mij? your Wien ziet gij tnif aan?
Cela est bon -- la fievre, dat is geed voor,
tegen de koorts. 11 a du liege dix ans,
hij heeft linnen voor tien jaren. Quatre — cent, vier voor, ten honderd.
toujours, y our altijd. 11 l'a dit
rire,
et non — vous facher, hij heelt het gezegd
om te lagchen , om u ;e vertoornen,hij
beef: het uit gekkerij gezegt, hies on boos
te worden. — dire le vrai, on; de waarheid
to zeggen. 11 est encore trop faibh— marcher, hij is nog to zivak om te ga,an.
Vous cites de mes amis ne point prendre
part a mes nialheurs, gij zift mij een te
goede vriend, um geen deel in mijn onge.
ink to nemen, dan dat gij in mijne
gelukken niet zoudt deelen. Je shis las
avoir trop marche, ik ben vermoeia,
,,vijl ik te veel geloopen heb. Ce soot
ties raisons — et contre, dat zijn redenen
voor en tegen. Que vous al-je fait — me
frapper? 'vat heb ik u gedaan, om mij
te fiaan, dat gij mil flaat? — le present, l'heure je ne puis vous payer,voor
het tegenwoordige ban ik u nit: betalen. je suis emu de compassion — ceux
qui souffrent, ik heb medelijden met de
la saison ,
ellendigen. II fait bien froid
het is zeer koud naar den tijd van het
Par. cet effet, ten diets einde. Dona
nez-moi ce livre —un moment, geef mij dit
iwek voor een oogenblik. Cela passe—constant, dat words voor Zeker gehoaden.
lors, aisdan, alstoen , voor alstoen.
Si cela arrive, — lors nous verrons ce qu'il
y aura A faire, wanneer dit gebeurt , alsdan zullen wif zien, vat er te doen is;
hoe. — grand que vous soyet, hoe groat
gij ook zijn rnoogt. que, dan, dat,
epdat, ten einde dat. 11 m'a rendu trop
de service,— que je l'oublie,hij heeft mij
to veel dienst beivezen, dan dat ik hem
que vous
zoude vergeten. 11 dit cela
en profitiez, hij zegt dat opdat gij
daaruit voordeel zoudt trekken. —
peu que, hoe weinig ook, als maar ee.
nigzins. — peu que vous lui en parliez, wanneer gij hem maar een woord
daarvan zegt, als gij maar eenigle
zinc hem lets daarvan zegt.
cet "effet, ten
rnoins, ten tninste.
dien einde ; s. 11 y a du — et du
contre cette affaire, bij daze zaak is ten
Ivor en tegen.
drinkgeld, fool, yr. Je
Pour-boire,
vous donne cela
ik geef u dit als eene fool.
Pource au , m. zijn , o. L'itable x,
zwijnenflal, en. varkenskot, 0.; prov.
jeter les perles devant les — x, de paar.
len y our de zwijnen werpen; geleerde
zaken aan domme en onkundige menfchen
voorhouden; jegens domme menIchen ge
herd f.Preken; fig. morfig , flordig mensch.
de mer(marsouin), zlevarkin,o.brain.
pinch o.
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PonreeaU dtpicure,
ge Epicurist.
t Pourchas, m. zie Travail, Benifice.
Pourchasser, v. a. najagen, begeerig roar
lets fit-even; t. de chas. het wild naja.
gen, tot het govangen is.
Pourfendeur, m. doorkliever, doorhakker,
die een mensch in eenen flag doorklieft ;
fain. — de Omit, ijzeivreter ; fnoever,
z wetter.
t Pourfendre , v. a. doorklieven , doorhouwen,
Pourfiler, v. a. iniveven, berijgen met andere kleuren, met draden van cone andere flof doorweven.
Pourget, . t. d'econ. foort van Hei, om
daarmede de fcheuren der bijenkorven to
flopprn.
t Pourmener, v. a. Se
v. pers. Wandelette
t Pourmenoir, m. wandeling, vr.
Ponrparler, m. onderhandeling, yr. mondg erprek, o. I1 y a eu plusieurs
s entre
les deux princes, er hebben verfcheidene
,fie fprekken tusfthen de twee vorsten plaatt
gehad.
Pourpenset, v. n. opmerkzaam betrachten,
overleggen.
Pourpier,
postelein ,vr. —de met. , foort
van melde.
Pourpoint, m. wambais, o. ; fig. a brAle —,
van zeer nabij, under de oogen. Tirer
brille , op iemand fchieten, terwill
men horn het geweer op de burst zet (1
bout partant). 11 le lui a dit a brAle —,
hij ;weft het hem in zijn aangezigt ge.
zegt. 11 commence A remplir son —, hi]
begin: dik en vet to worden.
Pourpointerie, f. wambuistnakerij, vr.
Pourpointier, m. wambuismaker.
Pourpre ,
purper , o. parperverwklear,
y r..; t. de bias. De — a deux faces d'azur, twee blaanwe banden in een purper.
rood veld; t. tie med. purpervuur , .4,
purperkoorts, yr. Motirir du —, aan de
purperkoorts flerven; f. t. d'hist. nat. parperflak, vr -visch, tn. Ley itoit
lement des anciens rocs, het purper was de
kleeding der oude koningen. La — des
cardinaux, het- purper, (de waardigheid
het gewaad) der kardlnalen ;,, purper.
kleur op de bloemen.
Pourprd, e, adj. — on rouge —, purper.
rood, o.; t. de med. Fievre —de, blurs.
koorts, yr.
Pourprendre , v. a. vatten, grijpen,nemen.
t Pourpris , onstrek. d'une ville, erntrek eener flad ; t. poet. Les celestes —,
de hemelfche woningett.
Pourpure, f. danker rood, naar het violet
hellende , o.
Pourque, conj. omdat, alsdat.
vous ne
croyez pas, omdat gij niet gelooft. Vous
m'étes trop cher, je ne vous fasse ce
plaisir, gij zijt mij te dierbaar, dant dat
ik u dit vermaak niet zoude doen, zie
verder in Pour.
Pourquoi , adv. conj. ivaarom p uit, welke
rodeo of oorzaak? — non, waarom niet?
Savez-vous — on l'a puni? weer gij ,
waai-om men hem geflraft heeft? C'est
daarom, em die reden. C'est
vous
avez tort, daarom hebt gij ongelijk.
qua ce soit, waarom, urn welke reden,
het ook zij; het waarom, de our.
zaak, reden, yr. Je, voudrois bien savoir
le — de cette affaira, ik wenschte wel de
oerzaak, het waarom, van lea. zaak to
weten
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iveten. Le est encore un mystere, het
waarom, de reden, is nog een geheim.
Pourrette, f. t. d'agr. eene loot, een fehoteling van eenen moerbetieboom.
Pourri ,
verrotte, o. verrotting, bedor4eenheid; yr.
Pourrir , v. a. verrotten doen rotten , bederven. Les pluies excessives pourrissent
les fruits, de overmatige regens doen de
vruchten rotten. La sueur pourrit le Huge , het sweet bederft het 1innen. Une
pomine potarie, eene verrotte appel. De
la viande pourrie de cuire, geheel tot brei
gekookt vleesch; fig. Un Coeur pourri,
een geheel bederven hart. C'est une planche pourrie, het is eene verrotte plank;
een mensch lvaarbp men zich niet ken
verlaten ; s. m. II faut Oter le — de cet• te poire, men meet het verrotte van de' ze peer uitfnifden; v. n. Se —, v. r.
verrotten, bederven. Les grains se pourrissent avant de germer, de granen verrotten
veer dat zij uitrprssiten. Ce citron coin.
mence a se —, deze Citroen begirt te
verrotten. 11 est temps de manger ces
fruits, its vont se —, het is tijd deze
vruchten te eten, zij zullen bederven,
verrotten ; fig. fans. — en prison, lang
gevangen zitten, in eene langdurige gee
vangenis zitten te vergaan. 11 ne pourrira pas dans l'emploi qu'il a pris, hij
sal hiet lang dit ambt behouden; hij zal
daarin niet end warden.
Nurrissage, in. het latest verrotten van
lompen tot het papiermaken:
Pourrissoir, m. t. de pap. rotbak, m. meet.
vaalt, y r.; fig. hart.
Ponrriture, f. verrotting, vr. bederf, a.
Nos corps aunt sujets h la —, onze ligchamen zijn aan de verrotting onderhe-.
vig ; glee, waarin men in de fabrijken
den indigo laat werken.
roursuite, f. vervolging, najaging, vr. On
est a la — des ennemis, men vervolgt de
vijanden; flerke aanhouding. II a obtenu cette fille en mariage , apres deux ans
de —, hij heeft dit meisje ten huwelijk
verkregen , na cane tweejarsge flerke
aanhouding ; pl. de prat. vervolging
van regt, bepleitihg van een regtsgeding. Faire ses — s, zijne noodige gefchriften aan het geregt overgeven. Tous
ces papiers sont les s qu'on a faites, al
doze papieren bevatten de bij het geregt
ingegevene gefchriften , vervolgingen van
rev.
Poursuivant, m. bejager, die om lets aanzoek doet, die daarna flaw , ding:. Its
bout trois s qui demandent cette charge,
qui la demandent en mariage, daar zijn
drie aanzoekers, befagers om dit ambt,
die hear ten huwelijk vragen; t de prat.
die eene zaak bij het geregt bedrijft;
in regten vervolgt. — d'armes, jong edelni a , die om het ambt van eenen wapenheld aanhoudt.
Poursuivre, v. ,a. vervolgen, najagen.
—desvolur,nmi
dienen, vijane
den vervolgen, nazetten. La cavalerie
les poursuivit deux jours d'avant, de ruiSerif vervelgde hen , joeg hen twee dagen lang, sea. — q. q. cor et cri, iemend overal vervolgen, opzoeken; t. de
jur. in regten vervolgen. Il le poursuivra sans reliche, hij zal hem zonder op/louden inAregten vervolgen. On Vacca-
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se de rapt, on le poursuit er:minellement,
men befthuldigt hem van Piaking,vrou.
wenroof, men vervolgt hem in regten als
eenen misdadiger. 11 ne comparolt point,
mais it ne laisse pas de -- , hij verfchijnk
niet y ear het geregt; maar driffs
tech de zaak 'Poor het geregt, veer: eels
regtsgeding; near iets fiaan, dingen,
am aanhouden; kuipen. une charge,
une fille en mariage, om eene bediening,
Ism een meisje aanhouden, naar een ambt,
near een meisje flaan ; voortzetten.
un ouvrage, een work voortzetten. — son
chemin, son discours, zijnen weg, zijn
gefprek voortzetten, vervolgen: L'ora.
teur poursuivit eh ces termes de rede.
near veer voort in deze vitdrukkingen
met doze woordeti; t. de prat. Acheter,
vendre tine maison ainei qu'elle se poursuit f
een huh keepers, 'erkoopen, zoo als het
is, zonder nadere bepalingen4
Poutkant , conj. echter, evenwel , nogtans,
niettemin. Vous me l'avez promis, et —
vous ne l'avez pas fait, gij heb: het mif
beloofd, en echter hebt gij het niet ge.
daan. Vous ne le croyez pas , et — /a
chose n'est qua trop vraie, gij gelooft
het niet, en evenwel is de zaak al te
wear.
Pourtour i -t. (Parch. omtrek, omvang.
Le — d'une colonne, de orstrek van terse
zuil. Le — d'un hors d'oeuvre, de (sm•
trek, breedte en dskte, van een gebouw,
dat van een hoofdgebouw is afgezonderd,
dear naast fleet.
Pourvoi, m. t. de prat. het ingekomene Ie.
gen eene zaak, die veer het geregt meet
dienen. Le — en cassation, het ingeko.
mans one opheffing , vernietiging van eat
vonnis.
Pourvoir, V. a. verzargen4 van iets voorzien. une maison des meubles necessai-;
res, een huis van het noodige huisraad
voorzien. Le ciel l'a pourvu de mille bon..
nes qualites, de hemel beef: hem met dui.
zend goods hoedanigheden voorzien; fig.
vervolgen. 11 a bier pourvu tous ses en.
fants, hij heeft al zijne kinderen goed
verzorgd. Se v. v. rich voorzien,
Its se sour pourvus le mieux qu Cils ont pu,
zij hebben Lich zoo good voorzien ale
zij konden; t. de prat. Si vous ne me
faites raison, je me pourvoirai en justice,
zoo gij nal geen regt doet, zal ik de
zaak veer het geregt doen dienen, zal
ik u aanklagen. 11 s'est pourvu par-de•
vant tel juge, hij heeft bij dien en die*
regter zijne klagten ingebragt, zich
daarbij vervoegd; v. n. — a q. ch., veer
iets zorgen, ergens in voorzien. Si les
hommes n'y pourvoient, Diets y pourvoira,
wannerr de menfchen niet daarvoor tor.
gen, zoo zal God daarvoor zorgen. Pour.
voyez a cette affaire, zorgt voor die zaak.
— a un bénifice, sem geestelijk ambt
geven.
Pourvoirie, m. voorraadshuis of fpijsmagazijn van eenen proviantmeester of le.
gerbezorger, o.
Pourvoyance, f. p. u. de levering van pre.
viant ; het ambt vas sulk mew leger.
bezorger.
Pourvoyeur, fpijsysrzergtr, proviant..
meester, legerbezorger. Let — s song
obliges de fournir les vivres a un prix flue,
de provianttneesters zij,e yerpitt de le.
yew.
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y en:made/en voor eenen bepaalden prijs
te bezorgen.
Pourvu, die,, men eene kerkslijke bediening heeft opgedragen; adj. part. zie
Pourvoir.
Pourvuque, conj. tnitsdat, vermtts, 41s
maar. Je vous l'accorderai, vous le lui
disiez, ik zal het i toeffaan, mits
xi,/ het hem zegt. qu'il n'arrive rien de
contraire, als er maar niers, mitt dat
er niets ftrijdig gebeure.
Pousal, in. pl. e ouseaux ou Ponceaux, ou
Ponsaoul , t. de pOch. foort van net ,welks
maken negen ltjnen groot zijn, o.
Pouse, f. drank in IndiF nit limoenen en
fuiker, m.
Pousse , f.fchent , loot van eenen boom,yr.
La p remiere —, de eerlle fcheut (in Maart
en 4pril); t. de marech. kortademigheid
der paarden; t. de com. afval van peper, gember enz. (grabeau).
Pousse-balle, m. kogelaanteirer, foort van
ijzeren laadflok.
Pousse-barre , M. t. de mar. bevelwoord em
het ankertouw flerker om to draaijen,o.
Pousse-broche , t. d'epingl. platte beitel, m.
Pousse-cambrure, m. werktuig ona het leder
veer zolen to buigen, o.
Pousse-cul, m. pop. diender,, rakker.
Poussee, f. t. de mar. opwaartfche drukking van het water op het ligchaam van
t en [chip.
d'une yoke, drukking van
ten gewelf op de muren.
Pousse-fiche, m. eon glazemakers werktuig.
Pousse.pied, m. t. de mar. klein langwirpig platbodemd saartuig; drieplankje ,
o.; ook accon genoemd.
Pausse-pointe, m. werktuig, om jytfepunten weg te nemen.
Po usser, v. a. ftooten, drukken, voortdueven , fchuiven , drijven; aanzetten,
voortzetten,
voortdrijeen ; nitbr'eiden; inflaan, indrijven, enz. Ne me
poussez pas , (toot mij niet. Vous m'avez
Pousse du coude, gij hebt mij met den
elleboog geflooten. — tin cheval, een paard
aanzetten, aandrijven, de fporen geven.
Poussez cela plus avant fchuif dat wat
veoruit, thew dat war voort. Le vent
poussoit la neige vers nous; de wind dreef
de fneeuw op ens toe. — la porte, de
deur toewerpen. 11 vouloit entrer, mais
on lui peussa la porte au net , hij Wilde
binnenkomen, maar men floeg de deur
veer zijnen neus toe. Il pousse bien Ia
balle, hij flaat den bal geed. 11 a bien
pousse ce coup la, deze flag was goed.
vivement une affaire, Cone utak met nadrtek voortzetten; t. de mar. — au large,
van den wal naar de ruimte houden. La
mer pousse au fond, de zee werpt op on'Hope plaatfen met haregolven zand of
',odder op. — sa bordee , zijnen gang
bij het laveren verder voortzetten. — la
barre du gouvernail, den helmflok van het
goer drukken, ont'llet fchip te doen
draaijen ; t de riv. — tin bateau', eene
boot, fchuit, door roeijen voortdrifren.
Pousse I bevel aan den vootflett man in
de floep;, net of veer! q. q. danrle
monde, iemand in de wereld voorthelpen.
Pour reussir a Ia cour, it faut avoir q. q.
qui vous pousse, tom sew geltele kij het hoj
le maken, moet gij iemand hebben, die
* veerthelpt, eenen leraiwagen
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Se — dans le monde, zijn geluk in
tie wereld waken. Il nd pousse pas as..
sez les elêves , hlj brengt zijne fcholieren niet genoeg vooruit, zij makes:
geene vorderingen gettoeg. 11 les a pous•
ses asset loin dans lee mathematiques, hij
heeft hen tamelijk ver in de wiskunde
gebragt.
q. q. a
iemand tot
de fludie aanzetten, ses cbnqu&es ,
zijne veroveringen voortzetten, uitbreiden. La misere l'y a pousse, de ellende,
de flood heeft hem daartoe aangedreven.
C'est elle qui le pousse a cela, zij Brij ft
hem daartoe aan. Vous poussez la raillerie trap loin , gij drijft de fcherts te ver.
taut — ce bati4lent jusqu'a cet autre,
men meet dit gebouw tot aan dat andere verlengen. une allee , eene Than
verlengen. — la voix cl'avantage , zijne
gem verfierken , meer verhefen. — des
cris, des soupirs, fc-hreeuwen, gilleiz,
zuchten, gejihreeuw, semen gil geven,
zuckten uitboezemen. — des cris di joie,
vreugdegereep sitgalmen; fig. q. q.,
iemand in het naauw brengen, tergen,
te ver met hem gaan. Vous toe poussez
de questions, g ij brengt notif door owe
yragen in het naauw. Vous le poussez
trap , gij tergt hem te veel. Vous poussez a bout , a l'extremite ma patience, gij
drieft wife) geduld op het uiterfle, gij
doet mij het geduld verliezen.
(chasser) un clou dans une
eenen
fpijker in den motor flaan. une boti
te, un coup, eenen Reek, fleet t g ebrengen ; v. n; uitbetten, uitfpruiten, uit%.
fchieten. Les arbres, les Rents commence= a —, de boomen, de bloemen beginnen lit te batten, uit to fpruiten. Lee
bleds soot deja pnussés, de granen
reeds uitgefchoten. Ces arbres poussent
trop de bois, deze boomen fchieten te
veel hout ; t 'd'arch. Utz mur qui pousse
en dehors, een tnuur, die naar buiten
seven buik niaakt, uitzakt;
t. de Un cheval qui pousse. sets
paard dat dampig, kortademig is ; t. de
men. — a la main, fnij-lijstwerk maken;
t. de peint. Ce tableau pousse au noir,
doze fchilderij werpt altijd donkerder,
zwarter ; t. de vign. Du Vin pousse,
drabbige wijn, wijn, die buiten tijds
gewerkt heeft. Ce vin commence a —,
deze wijn begint drabbig to worden. —
aux ennemis, op de vijanden losgaan ; fig.
— la roue, a la brouette , tot lets behulpzaam zijn, helpen. 11 auroit obtenu cet.
te place, si q. q. avoit pousse a la roue,
hij zouds doze plaats verkregen hebben,
irdien iemand hem daarbij ware behulpzaam geweest , had medegewerkt ; zoo hi,/
Boner: kruiwagen gehad load.
Pausset, m. aware zout vol vuiligheid , o.
Poussette, f. zeker kinderfpel, o.
Pousseur, m. - se, f. die foot , voort•
drijft, enz.
Poussier, m. flof of gruis van houtskolen;
t. d'art. flof van buskruid , o.; t. de mac.
fleengruis, o.
Poussibre„ f. (to f, o. La — entre dans lea
yeux, het flof komt in de soon. Secouer
la — de ses souliers, het flof van zijn,
fchoenen affehudden. Il est convert d'une
noble —, wordt van tenon krijgshtld ge.
;egd , die in vele heete gevechten ger.
wait is i everblijffel van den munch
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t;4 den dead, o.; fig. Tirer q. q. de la
iemand uit geringheid, uit ellende
verheffen. Reduire une ville en -, een.
/lad geheel ver becten, plat l'chieten.
Jeter de la - aux VLI1X ietnand zand in
de oogen ftrooijen door vairche voorflellingen verblinden Faire mordre la son ennemi, zijnen vijand in het gras
late bifte . 4 hem overwinnen.
Poussiereux , adj. vol #of.
Poussi+2 , ive , adj. t. de marech. kortatlimig
dampig. Ce cheval est - dit paard is
datepig.
Foussin, m. kuiken, kieken , o. Cette poule a dix s, (;eze kip heeft tien kesikens.
Pons, inesque adj. Statue -, flandbeeld van
Pousfin.
Pous,miere (pleades) t. d'astr. het zev,ngeliernte; t.d'econ. kuikenmand of :or f;
Poussoir m. tandgooter,, heelmeesters werktuig , om tanden en kiezen uit se trekken ; t. d'horl. - d'une montre a repetition,
de drukker in een repetitie horologie.
, oussolane ou Pozzolane , zie P ouzzolane.
Poussou, zie Boutoir.
Pouste on euste, allengskens doodend rap
van maanbollen, dat aan het hof van
den greaten iflogol dengenen gegeven
'wordt, dien men van het 'even evil be, rooven, o.
Pout, zie Pou-de-soie.,
Poutie; f. inns. pluisje of flofje op kiet.
deren, o.
Poutieux, euse, adj. a/ tenet civics, die van
_de geringfievuiligheid eenen ekel
Ponds , m. (guichet)kiortje of denrtje in
eene grootere deur of vereffer, vr. traliedeurtje, luik,
Poutre , f. balk , m. - de chene, eiken.
balk. - ou poultre, zie die woord; t.
d'ecrit. salute. Voir une paille dans l'oeil
tie son prochain , et ne pas voir une - dans
le lien, den fplinter in het oog zijns
naasten zien, en den balk in zijne el.
gene oogen niet gewaar worden; de minfie gebreken van anderen opinerken, en
zijne eigene niet zien.'
Poutrelle, f. kleine balk, no. - de pont,
balk bij pontons.
Pouture, f. wijze om beesten ill de flallen
droog, vet to maken.
Pouvoir, v. n. irr. kunnen, vermogen. Je
ne puis, peux, pas sortir,, ik kan niet
uitgaan Je n'ai pu le voir, ik heb hem
niet kunnen zien. Puis.je vous alder? kan
dle u helpers? Je n'en puis plus , ik kan
niet meer, ik ben afgemat. Cela se pent,
dat kan zijn; het is mogelifk. Je me
Buis promene a n'en - plus, ik heb zoo
lang gewandeld , dat ik niet meer gaan
*an. Je n'en puis plus de sommeil, ik kart
van Pap niet langer flaan. 11 se pourroit bien faire, het zoos wel kunnen gobearen. Ne - mais de q. n'en mais,
het niet kunnen helpen gebeteren, gee
ere fchuld ash lets hebben, zijn, , uisje elais de ce malheur,, en puis.je mais
ben ik fchuld aan dit ongeluk? 11 ne
peut mais de leur querelle , hij heeft geone fchuld, ge,n deel , aan hunnen twist ;
v. a. 11 pent tout sur lui, hij vermag
sties op hem. Vous pouvez beaucoup dans
cette ,aflaire, gij kunt veel doen ire deze
zaak. Je, ne puis zien en cela , daar bij
kan ik 'elate doen ; pros. Si jeunesse sa
soft et vieillesse pouvoit, jatnals pauvrete

ne seroit, too de fend .wist en de ouder-

dom konde, zoude er nooitarmoede zijn.
Pouvoir, m. magt, kracht yr. vermogen;
gezag, aanzien, 0. 11 a un absolu,
hij keep eene onbeperkte magt. La chose n'est pas en mon -; de zaak flaat niet
in mijne magt, in mijne Vanden. 11 est
en - de vous servir, het fletat in zijne
?nags, hij is wel in flaat, emu to dienen. II m'a donne plein , hij heeft mil
voile magt gegeven, gevolmagtigd. J'ai
- de lui, ik heb volmagt van hem. -lkgislatif, wetgcvende magt.
usevoerends magt, uitvoerend bewind.
judiciaire, regterlijke magt. Les ambassadeurs ont communique leurs - s, ont
fait apparoltre de leurs s, de afgezantett
hebben hunne volmagten, bun gezag,
medegedeeld, voorgelegd, vertoond. Il a
employ& tout son -; hij beef: al zijn
vermogen aangewend, in het work gefield. Il excede son -, hij gaat zij is
gezag, zijne magt to buiten ; t._ de prat.
Un fonde de -, een fchriftelijk gevalmagtigde ; t. de rel. cath. Ce pretre a
Iles s, a les s, deze priester heeft
let verlof, is gevolmagtigd, debiecht re
hooren; t. de phys. Le - des pointes, de
bijzondere kracht van fpitj'e ligchamen ons
de blikfemflof in to zuigen, en mede to
deelen. expansir, uitzettende kracht.
Pouzzolane , r ozzolane on Poussolane , f.
zeR.'er volkaniek zand dat , met kalk verineirgd zijnde , gelijk tras wen dt , 0. za.
velaarde , yr.
Poye, f. t. de pap. flok cm de fchroef der
pert ap to houden,
Pragmatique , adj. La sanction -, de koninklijke kerkverardening ; vastflelling
in de Gallikaanfare kerb; t. verordening van Karel VII , koning van;
Frankrijk , gegeven in de vergadering
to Bourget in 140, om eenige artikelt
van de kerkelijke vergadering to Bala
ie matigen en aan to semen. La - de
Pempereur Charles VI, de pragmatieke
fanctie, opvolgingswet van keizer Karel
VI, verordening omtrent de opvolging
van het Oostenrifkrche huts.
* Prairial,m,Wiedemaand,vr.(negendemaand
van den 2ofien Alei tot den aden yunif
ten
r tteijde van de franrche republiek);
goei
e, adj. t. de bot. dat in de welde rs.
Prairie , f. weide, y r. weiland , greater dart
un pre , o. Mettre des bestiaux dans nue
beesten in eene weide doen.
Praline , f. fuikeramandel ; bruidfuiker.
Praliner,, v. a. met fniker rooster:.
Pr„me, f. praam, ( plat vaartaig).
Prammion ,
t. d'hist. nat. rotskristat vale
eene zwarte kleur, van Plinius zee god
neemd, ook morion genoemde
t Prangiler, v. a. herkaauwen.
ln. Europe& in Indii.
Prase , m. t. de lap. groenachtige agaat,
half doorfchijnend.
Praticab,le , adj. deenlijk,uitvoerlijk ; braik.
baar, praktikabel. Employer toes les
moyens - s pour reussir, alit uitinterlijke middelen gebruiken one to flagon.
Lela n'est pas dat is niet doenlijk,
to doen. Les chemins ne sont pas - s,
de ivegen zijn niet bruikbaar, nit to
riftlen; fig. fam. Cet homme n'est pas
met dies man kan ores aids *naafi.
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zifn anibte. C'est une ardmonie qu'on no
Fraticien, m. t. de med. praktizerend , kin.
pratique plus, dat is eene plegtigheid, die
dig arts; t. de jur. praktizijn, regtsmen niet sneer uitoefent, die niet weer
handelaar. Cet avow est habile deze
in gebruik is. 11 pratique la medecine
pleit-, zaakbezorger is een bekevaain
hij oefent de geneeskunde. La theorie ne
prakti2ijn.
suffit
pas, it far t —, de theorie of befpiePratique , 1. t. did. uitoefenittg , beoefe.
geling is niet genoeg, men moe; ze be.
oefening, praktijk, y r.; gebruik,
oefenen; regtszaken behandelen , pleit0. La — ne repond pas toujours a la thezakon waarnemen, q. q., met iemand
orie, de beoefening beantwoordt niet alamgaan,
verkeeren , gemeenfchap hoiden.
tijd aan de theorie, berpieeelende kenje l'ai asset pratique pour savoir de quoi
faut joindre a la theorie, men
it est capable , ik heb laeg genoeg
moat ele oefening bij de befchonwing voemet hem ongegaan, om te kunnen wegen. Le projet est beau, macs it sera difhet
ontwerp
is
fchoen,
ten, waartoe hij in flaat is ; N. n. Il y
ticile dans la —,
a du danger a — avec les mechants, het is
enaar het zal maeijelijk zijn in de nitgeeetarlijk met flechee lieden am tegaan;
voering ; t. de peint. Avoir une grande
op zijne zijde brengen ; verleiden; hei— een desstn, eerie groote oefening in het
meliik omkoopen. — les domestiques , de
teekenen hebben , zeer bekwaam in het
bedienden op zijne zijde be engen. — les
teekenee zijii. Mettre q. ch. en —, lets
intelligences, heiiaelijke verfiandhouding
in het werk, beoefening flellen. C'est
met iemand zoeken te krijgen. I1 a
la — de ce pays-la, het is het gebruik in
pratique
des temoins dans cette affaire, hij
Cette
—
est
generale
chez
eux,
Bit land
heeft in die zaak raifche getuigen °me.
dit gebruile is bij hen algemeen. Entengekocht. les voix clans une election,
dre bien la —, de praktijk wel verJlaan;
de fiexmen bij eene verkiezing zoekees
kalant of klant , m. en vr. Cela lui fait
te winnen; t. d'arch. — un esealier,
perdre ses — s, dat doet hem zijne kin g
eene trap aanbrengen, weten to vinCe medecin a de bdn--tenvrliz.
den. 11 Taut ici des garde - robes ,
nes — 3, die geneesheer heeft veel
les
men moot hier kleerkasten aanbremeen;
tons
vient
ten, goede praktijk.
t. de mar. gemeenfchap, omgang met den
fours de nouvelles s ce miarchand, dewal of andere fchepen hebben.
ze koopman kriject dagelijks nieuwe
wet , weide, vr. weiland, a. klei•
lelanten; akten, alle gefthriften van ee- Pro.,
nor dan prairie. Ce porte de bon fain,
pl.
Ce
nonen notaris of advokaat, o.;
rend beaucoup de loin, doze weide geeft
taire a bien vendu sa deze notaris &eft
goed hooi , veel hoed. Piles vaches paissent
zijne gefchriften duur verkocht; regtsdans ce mijne koeijen weiden in dohandel , m. 11 est très-verse dans la —,
ze weide; vechtplaats, y r. Se• porter,
hij is zeer bedreven in denregtshandel ;
trouver stir le—, zich op eene aangewezene
t de mar. praktikale gemeenfchap met
pleats tot een tweegevecht bevinden.
den oval hebben, wanneer men de quabetaling voor ieee dat men
Preachat,
rantaine (proerdagen in pesttijd) beef:
heeft gekocht , y ear het te ontvangea,
witgelegen. Donner, accorder un
betaling vddr de levering , voorbetavaisseau, aan een (chip verlof geven te
ling van den koopprijs, yr.
laden en te losfen. Its ne purent avoir
Pr8.adamites,
m. pl. naam dergenen , die,
zij
kon— avec les habitants de cette ile ,
volgens het gevoelen van fommigen vddr
den, durfden geene gemeenfchap met de
"Vain de aarde bewoond hebben.
inwoners van dit eiland hebben; t. (le
inec. metalen werktuig der marionetten- Preage, m. zie Paturage.
hunner Prealable, adj. voorloopig, voorafgaand. Ce
klank
elers,
waarmede
zij
de
f
n'est qu'une question —, dit is flechts ee.
em veranderen, o.; t. de chas. fear:
ne voorloopige vraag; s. m. C'est un —
van lokpijp ; fig. Donner bien de la —
pl.
avant de rien conclure, dat is een punt of
q. q. , iernand veel te doen geven ;
eene zaak, die vooraf moet gaan, moet
Les — s de devotion, aana'achtsoefeninuitgemaakt warden, eer men tets befluiti
gen ; kunstgrepen, listen, vonden.
of onderzoekt ; au —, adv. zie Prealablere de sourdes —s, heimelijke listen doen.
.
ment.
hij
brag:
het
door
s,
11 fit tart par ses —
zijne listigheden zoo verre ; t. de mar. Prealablement, ads/. vooraf, to wren, roor
aide dingen , voorloopig , te voren , eerst.
loots, hij die op eene least ,in eene baai,
Preallegue, e, adj. dat to voten gezegd,
haven bekend is.
aangehaald,
gemeld is.
besefenend,
oefenend,
werPratique, adj.
kelijk, werkdadig, praktisch. La morale Preanioule, m. vooraffpraak , voerreden,
inleiding, yr. ingang, m. Le — d'uti
—, de beoefenende zedekunde. Les versus
edit, de inleiding von eon edict, ofopen—s,de werkdadige deugden; t. La scienbaser bevel. Il debuta par un long — ence se divise en speculative et—, de weten.
nuyeux , hij began, maakte een begin
!Chap word: in de beichouwende, befpie.
met eene lange vervelende inleidinge
gelende en de beoefenende verdeeld.
Point de —, venons au fait, geene voor.
in
de
beoefening,
naar
Pratiquement, adv.
affpraak, loot ens tot de zaak korner:.
de praktijk. Il a raison theoriquement,
Dites . vite, sans —, zeg f'chielijk zondet
main — it a tort , theoretisch, rip eene bevoorreden.
fpiegelende wi/ze beef: hij gelijk, maar
wanneet het op de praktijk, toepasfing Preau, in. binnenplaats in een klooster,
van eene gevangenis, y r. bleekveldje, o.
aankomt, heeft hij ongelijk.
eertijds kleine weide, yr. Quelques pH-.
.Pratiquer, v. a. oefenen, beoefenen, vitaesonniers
ant la liberte d'être sur le —,
werk flellen; betrachten.
fenen, in het
promener au sur le eenige gevan..
— la vertu , de deugd tiitoefenen. 11 pragenen hebben de vrijheid om op de bintique tons les devoirs de son emploi , hij
zonplaats to zijn, Is wandelen:
beeefent, betracht, al tle iii$ten vats
Pre-
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Preavis, tn. noot, yr. berigt, fluke y nor
het advis , o.
Prebende, f. prove, vr damheerfchap, het
jaarliiksch in e omen dearvan.
Prebends , e , adj. e; s. the eene prove heeft,
de inkemsten daarvan geniet ,prebendaris.
pro. vier. Ce chapitre a 24
Próbendier,
- s, dit kapittel heeft
chanomes et
2, domheeren ex 12 proveniers.
Precain, , adj. verleend , vergund, flat men
bij vereeenning afhankelijk bezit. Une
possession , eene flecizts voo: zekeren
tijd y e:gunde bezitting. Commerce Mandel twit-hen two, vljandelijk. natien
door middel an eene de,de en o7:zijdi
etat est
ge; onzeker, onbefiendig.
zilt; toeltand is onzeker. Vie eifhankelijk, onbellendig leven ; m. t. se
jur. y ruchigebruik, genadebezit ; o. Posseder une terre par - , sets land ab't een
vruchtgebruik bezitten.
Precairemetit, adv. dour toelating, bij vet-gunning, eels een leen. Cc commerce n'a
Nett que deze lzandel keep flechts bij
vergunning plants.
Precation, f. voorbehoeding , voorzorg,
omzigtigheid behoedzaamlzeid, yr. On
Ise pent prendre trop tie - s en pareilles,
in zulk geval kan men niet te reel Ivorzorg, omzigtigheid gebruiken, met omzigtigheid te werk gnat:. Vous ne portvez user de trop de - s en pedant du gouvernement, gij kunt niet te veel behoedzaamheid gebruiken, niet behoedzaam
genoeg zijn, wanneer gij van de rev, ring fpreekt.
l',D1 Precautionel, le, adj.,voorzigtig.
Precautionrer, v. a. behoeden, bevaren.
- q. q, contre la seduction, iemand tegen
de verleiding behoeden. C'est un homtne
fort precautionne het is een zeer v^orzigtig, behoedzaam man. Se —, v. r.
voorzorg gebruiken, op zijneheede zijn,
zich voorzien, zich in acht nemen. Le
Pont des maux contre lesquels it est bon de
se -, die zijn kwalen , tegen welke
het goed is voorzorg te gebruiken. Pour
cc long voyage, it nut se - de beaucoup
de choses, tot doze lange reis most men
zich van veel zaken voOrzien.
Precedemment, Adv. voorhecn, to vat-tn.
Comme je vous ai die
zoo alt ik a
voorheen gezegd heb.
Precedent, e , adj. vorig, voargaand. Le
jour -, de vorige dag. Dans le , an chapitre -, in het voorgaande hooldfluk.
Vow le trQuverez a la e, gij zult het
op de vorige bladzijde vinden. L'annee
- e, het vorige jaar. Je vous ai mirque
par ma — e, ik heb u door mijnen vorigen (brief) laten blijken.
/Weeder,, v. a. voeraf-, vooraangaan ,voor,
gaan; overtreffen, te boven gam:, uitmunten. Deux cavaliers precederent sa
voiture, twee ruiters reden y our zijn rijeuig. Sa naissance fut precedde de plusieurs prodigues, zijne geboorte wend
door verfcheidene wonderwerken voorafgegaan. Ceux qui nous oat precede, et
qui viendrout apres nous, degenen, die
ens zijn voorgegaan, en die na ons komen zullen. L'eclair precede le runnerre, de blikfem gnat voor den donder.
lour Bien entendre cela , ii fact faire attention
it ce qbti precede, om dat wel to verflaan,
meet men letter op hetgeon yoGraikaat.
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q, q. en dignite, iemand in wards
overtreffen.
Preceinte, f. berghout , zie Lisse.
erecellence, f. voorrang, zie Superiorite.
Pi-et:eller, v. a. boven anderen uittnunten;
overtreffdn.
Precenteur, ale Prechantre.
'3 récepte,
yo,rfc rift, geb,t1, o. leer,
leering, lee , y r. Uu affirmatif, negatit, een gebiedend, verbiedend gebod.
Les - s de la loi se reduisent aimer Diets
de tout son coeur et son prochain comme
soi , méme, de veorrchri, ten, gebod en der
wet bepalen zich, beflaan in, God van ganfeller harts le t_minnen, en zijnen naasten gelijk aide zelv..n. Les - s de I'dglise , de vootIc iztelten der lees k.
ela
est de
, tiat is geboaen,voergefchrevene
Precepteur,, 111. onderwijzer, leermeester.
II cherche un bon - pour son A ls, zeekt
eenen goeden onderwijzer veer zijnenzoon.
Preceptif, ive, adj. slat veorichriften, geboden in zich berat.
Preceptoral, e , adj. fchoohneesterachtig.
ti f ie , dat tot den onderwijzer, leermeester
behoort. II parla d'un ton -, hij 1:prak
op eenen fclsoolmeesterachtigen teen,
Preeeptorat ,
leermeesterfchap, o.
Preceptorial, e, adj. tot eenen leermeester
eons Ichoolinees.
behocrende. Prehende
tei s prove.
Preceptoriale, f. jaarlillefche wedde voor
dengenen, die in een kapittet de jonge
geectelifken onderwif,t.
Prc..ceptoriser , v. a. voorfchrriften geven.
Pr,',;cession, f. t. d'astr. des equinoxes,
achterwaartrche beweging der nachteveningsprinten; de fchijnbare beweging der
vases fierren sonar het oosten, ten ti do
der dag- en nachtevening.
Prechanzre, Precenteur, Frechanteur, tn. veerzanger, (grand-chantre), koormeester
eene domkerk.
(- ambt,
Prechanterse, f. voorzangersplaats, son.
Precise, m. preik, predikatie, leerrede,
bij de protestaneen, yr.
Précher, v. a. et n.prediken. W l'evangile,
la parole de Dieu, het evavgelie prediken , het woord Gods verkondigen. C'est
lui qui a precise hij heeft gepredikt. II a
precise les gentils, hij heeft den Heidenes
gepredikt, geleerd; fig. fans, voorpreken;
roemen, fnoeven, opvijaelen, aanprijzen. II ne fait que doet clots das
voorpreken. je Pal assez precise d'y aller,, ik hob hem genoeg voorgepreekt,
aangezet daarhenen to ganol. Apres cola, viers nous — ton innocence, kom one
nn veel van uwe onfchuld vertellen.
preche toujours la grandeur de sus ancetres, hij recant altos: vifzelt op,
de grootheid zifner voorouders. Vous
ne que - vos exp'oits a tout le monde, gij doet niets dan bij ieder eels
:me dadeso roemen; prov. On a beau.
a qui n'a cure de bier, faire, het is to
vergeefs gepreekt voor hem, die gees
goed evil doen ; het is to vergeefs geflair , als het paard niet evil pisfen.
Precheresse, f.non van de St. Dominicus orde.
Precheur, m. prediker. Frere
dontinie
leaner monnik , predikheer; iron. nare
prediker. Voila un pauvre
dzt is een
arn-zalige, nare prediker.
Precidanees, f. pl. flagt tiers, geoferd des
daags voor de plegtigheidi
Rppa
Pri•
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Precieuse, f. gemaakte VrOUW , die gemaak•
te manieren, fpraak heeft ; fam. opgeflerde pop.
Precieusement , adv. als lets kostelifks ,
dierbaars; zervuldiglijk. 11 garde ce
present hij bewaart slit gefchenk als
lets dierbaars, zorgvuldiglijk. 11 a con.
serve cette marque de vetre amide, hij
heeft dit bewijs trwer vriendfchap als
lets dierbaars bewaard, getrouw in zijne gedachten gehouden; t. de peint. Un
tableau — fait, eene zeer voortrefelijk
gemaakte fchilderij.
Irecieux, se, adj. kostbaar, dierbaar,,van
groote waarde. L'or, le plus — des metaux , het gored, het kostbaarfie van de
tnetalen. Ce sont des meubles dat is
huisraad van groote waarde. II n'y a
rien de si — que le temps, daar is niets
zoo dierbaar als de tijd. Ces moments
nous soot deze oogenblikken zijn ons
dierbaar. je garde cette lettre, comme
no gage — de son amitie , ik bewaar dezen brief, als een dierbaar, kostbaar
onderpand zijner vriendfchap. Le — sang
de Notre-Seigneur, het dierbare bloed
van onzen Heer; gedwongen, gemaakt,
gezocht. Elles a des inanieres — ses,' zij
heeft gedwongene, gemaakte manieren.
Il pule on langage hij voert , hij
fpreekt eene gezachte taal. Des mots —,
seitgezochte lvoorden; s m. Le — de son
style me fatigue, het gezochte, gedwongene in zijnen flijl vermoeit mij. Le
— convict]. stir tont aux petits tableaux,
bet gedwongene past vooral in kleine
fchitderijen.
Preciosite , f. inns. het gebrek , belete-chelijke van eene vrouw, vaot een meisje ,
dat gemaakte manieren heft.
Precipice, in. eq'grond , m. Profond —, diepe afgrond. Tomber dans le , in den
afgrond vallen; fig. groot ongeluk, vet.derf, o. Etre au, sur fe bard du —, op
den rand van zijn verderf zijn. Il marche entre des — s, liii is in eenen zeer
gevaarlijken toe Eland.
Precipitainment, adv. haastiglifk , ijlings,
hals over kop, 11 tie faut rien faire —, men
moet niets met haast doen.
Precipitant, m. t. de chim. ontbindingsvocht,
vocht dat de ontbondene flop naar beneden diijft , nederploft, o. Le priucipe
qui precipite Line substance , est appefle —,
het grondbeginrel, degrondflof, , die eene
zelffiandigheidnaar beneden drijft,wordt
ontbindingsvocht genoemd.
Precipitation , f. overijling , overhaasting ,
yr. te groote haast, nt. Marcher avec
trop de —, met te veel haast gaan.
Ecrire avec —, met overhaasting fchrijvon ; fig. La — fTate Bien des alfaires, de
overijling beder ft vele zaken; t. de chim.
het nederflaan, neérflag, tn La — du
mercure, het nederploffen van het kwik.
Un metal pr,:paró par voie de —, een door
neirploffen toebereid metaal.
Precipite, m. t. de chim. bezinkfel , ceder.
ploffel, o. het nedergedrevene , gezonke.
ne, precipitaat. — per se, roode kwik.
— Blanc,
Precipiter, V. a. nederflorten , afflorten, in
de diepte werpen, fierten, fmakken. On
l'a precipite par la fenétre dans la rue, men
door het venfler op de firaat
heeft
fledergegort.
q. dans un abime
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nand in den afgrond nederflorten. .dans le malhenr, in het ongeluk florten.
Se —, r. zich jiorten , nederflorten.
Il se precipita dune fenetre, d'un troisiême stage dans la cour, hij fiortte zich of
jp roiq uit een verifier, van de derde vet,.
dieping , op de pleats. La riviêre s'y precir
pite avec grand bruit, de rivier fiort zich
overdaar ceder met groot geraas ;
haasten , overijlen. ses pas, zijne
fchreden verdubbelen, zeer fchielijk
gaan. Cette demarche precipita sa perte,
deze flap verhaastte zijn verderf,ztjnen
ondergang. Vous precipitez tout ce que
vous faites, gij overhaa,t al wat gij
doet. II s'est trop precipice dans cette entreprise , hij heeft bij deze onderneming
zich to veel gehaast. I1 ne faut rien —,
men moet niet , met overliaasting doen;
t. de chim. doen zinken, ceder drijven,
naar den grond driiven. Le fer precipite le cuivre, het ijzer drijft het koper
le inercure, het kwik doen zinneder.
ken, near den grond drifven.
Pr,s cipuite , f. zie Preciput, voordeel, o.
Preciput, in. t. de jur vooruitgift, vooruit.
making (dewelke eon der medeerfgenamen vooluitkrijgt, ear men de erfenis
verdeelt), yr. voerdeel, o.
précis , e, adj. juist, net, naauwkeurig,
flipt; befietnd, bepaald. La lei est — se,
de wet is joist, naauwkeurig. II est arrive it deux heures — es , hij ss joist,
net, em twee uren aangekomen. _Au jour,
au temps —, ep den bepaalden, beilemden
dag. , tifd. rendre des mesures es,'
fhpte , Paste maatregelen nenoen. Une
reponse —se, een net, bepaald antwoord.
tre — dans son discours, kort en duidelijk in zijne reds , verhandeling
Ziin.

P, eels, m. kort begnip, o. korte en zake•
/like inhoud van iets. Dites moi le —
de cette affaire , zeg mij het gewigtigfie,
den hoofdinhoted van doze zaak. Voila
le — de son sermon , flit is het kart begrip , de korte inhoud van zijne predk.
Pr:tcisement, adv. joist, naauwkeuriglijk
fliptelifk, net op den bepaalden, beftemden tijd. R.epondez ce qu'on vous
demande, antwoord juist op hetgeen men
comme it l'avoit
u vraagt. 11 l'a fait
dit, hij heeft joist zoo gedaan, als hij
het gezegd had. 11 est venu au temps
qu'ii avoit promis, hid is juist , op den
bepaalden tijd,dien hij beleofd had, gekomen. Il est narti — a quatre heures,hif
is net orn vier wren vertrokken. 11 ne
sait pas — l'heure de son arrives, hij weet
viet juist het ncr van zijne aankomst;
fain. fa, regt zoo-.
* Preciser, v. a. naauwkeurig befiemmen,
befleind uitdrukken, juist, duidelijk opgeven, in bepaalde termen rpreken.
mot, den zin van een woord
—lesd'un
juist opgeven.
F r-C1S1.011 f. juistheid, natzuwkeurigheid,
befiemdheid. Il a ecrit cette lettie avec
grande , hij heeft dezen brief met
groote naauwkeurigheid gerehreven. Faire tout avec —, alles naauwkeuriglijk
doen ; t. did. affcheiding, verdeeling ,
juiste bepaling,(door het verfland). On
ne pent Bien connaltre la nature des choses
que par une exacte, men 7ean de natuur
tier dingen flechts door eene naauwkelt-
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keurige afffrheiding (afzondering)
Preciste, een die van den Duitfchen
keizer op zijn verzoek benoemd is , tot
erne kerkelijke waarellgheid ambt.
e, adj. voornoemd, voortneld,voorgezegd.
PreclOture, f. zie Enclos; vooruitgift , regt
van den oudflen op den jongflen (vieux).
i'rccoce, f. t. de jard. vroegrijpe keys ; adj.
vroegrijp, vroLgtijdig vroeg. Des pois
s, vroegtijdige erwten. Abricotier —,
abrikozenboom, die vroegrijpe vruchten
geeft ; fig. Esprit — vroegrijp verfland.
Cette nouvelle est —, dit nieuws is vroeg,
voorbarig.
Precocite, f. rifpheid voor den tijd , vroege rijpheid.
Precogite, adj. in. vaorbedachs, met reel
overleg gedaan (premedite).
Precompte , t. de fin. voorafrekening.
Precompter, v. a. vooruit afrekeuen, aftrekken , in rekening brengen. Precomptez sur /a somme lee mille florins que vous
avez reps, trek of van de fern , brcng
in rekening de daizend gulden , die gij
ontyangen hob:.
Preconisation, f. verklaring der bevoegdheld van eenen geestelijken; verklaring
in de paufelijke confiflorie, dat de tot
een geestelijk ambt benoemde, daartoe
bevoegd, bekwaam is, de vereischten
beef:.
Preconiser, v. a. bevoegd verklaren tot eon
geestelijk ambt. On a preconise ce docteur en theologie pour cet &eche , men
heeft dezen doctor der godgeleerdheitt
voor dit bisdom bekwaam, bevoegd verklaard ; fig. ophemelen ; roemen, prijzen. II ne cesse de le —, hij houdt niet
op, hem to prifzen, op to hemelen.
Preconiseur,
lofredenaar, een, die iets
ophemelt.
Preconnoissance, f. v-oorbarig.e, vroegtijdige kennis.
Brecordial, e, adj, t. d'anat. bij het middelrif gelegen.
Precurstur,
voorlooper,, voorganger ; t.
de theol. St. Jean itoit le — tie JesusChrist , IVIessie, 7ohannes was de
voorlooper van yezus •Christus , van den
Mesfias ; fig.voerbode. Ces signes soot les
— s de quelques grands evenements, deze
teekenen zijn de veorboden van eenige
groote gebeurtenisfen.
Predateur, in. die eene proof wegneemt,
Predeceder,, v. u. t. de prat. vooraf overlijden , vooraf of eerst fierven. La fernme Otoit predecedee , de vrouw was vooraf
overleden 5 geflorven ; s. core: averledene.
PTedeces, m. t. de prat. het gervett, overlijden voor eenen anderen, o. everlifding , y r. En cas de — de run des deux,
le survivant aura tout, itogeval dat een van
hoiden roar den anderen lierft zal
averlevende alles hebben.
voorganger, VO-Ortaat.
Prédecesseur,
Marcher sur les traces de son —, de vestappen
van
zijnen
voerganger drukken;
fl
pl. 11 y avoit moins de luxe parmi nos
er vas minder weelde onder ooze
voerzaten , voorvaders.
Predestinateur, in. die de, predestinatie ,
voarbefchikking ge.fooft.
Predestinatianisme, m. t. dc theol. leer der
veorkfchikking, yr.
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PredestTnatien
111. aanhanger der predestinatie of voorbefchikking.
Predestination, f. t. de theol. voorberchikking, predestinatie, Yr. La — des hornmes , des anges h la gloire , de voorbefchik.
king der menfchen , der engelen tot de
heerlijkheid.
redestinde f. onveranderlijke befchikking
van gebeurtenisfen.
Predestiner,, v. a. t. de theol. voorbefehlkken , voorbepalen. Dieu a predestine les
élits , Gsd heeft de uitverkorenen veor•
ioorbepaald tot zaligheid.
Dieu avoit predestine iVoise pour etre le
conducteur de son peuple, God had Moses
tot geleider van zijn yolk voorbepaald.
Prédeterminant, e, adj. vooraf befchikt,
voorbefleeid
Predetermination, f. t. de theol. voorbelluit,
o.voorbepaling,voorbeflemming van God,
onittent den wil, de (laden der menfchen.
Predeterminer, v. a. t. de theol. voorbefluiten , voorbepalen, de Baden, den wil der
menfeben. Deeret predecerminant, r00*bepalen.1 raddsbeflui t.
Predial, e, adj. t. de jur. fontifen en erf.
goederen betreliend. Rentes — es, ren.
ten van fondfen en erfgoederen ; gronde
pacht.
Predicable, adj. t. de log. wat van een voorwerp , van eene zaak kan gezegd worden. Le terme animal est — aussi been de
l'homme que de la bete, de uitdrukking dier
of le‘endig wezen kan zoo wel van men..
fehen als van beesten gezegd svorden.
Triangle esc — des differentes sortes de triangles, driehoek kan van de verfcheidene foorten van driehoekenworden gezegd.
Predicament, m, t. de log. hoofddenkbeeld,
o.; achting , vr. geede naam; eertijds
een der ties hoofddeelen, waartoe aelristoteles al de voorwerpen onzer gedachten beefs willen bets- ekken ; waarvaie
l'être, het wezen, het °odic is ; fain. 11
est en bon, en mauvais — 7 hij flaat in
eenen goeden, kwaden naam. Cela l'a
mis en mauvais dat beef: hem in een
kwaad gerucht gebragt.
Predicanees, f. pl. zie Precidandes.
Predicant, in. iron. predikant tier protestanten.
Predicateur,
prediker, leeraar. Le
monte en chaire, de leeraar klimt op den
pre di kfloel. Un
evangelique , een evan•
gelisch predikant.
Predicatrice , f. kwaakfier,, die preekt,
zegt, wat zij gelooft, dat Naar door den
H. Gees: is ielgegeven.
Predication , f. prediking , predikatie
preek , leerreden. La de l'avangile, de
prediking, verkondiging van het evangelic, vat? Gods lvoorda Assister h la —,
de predikatie bijwonen, hooren doen.
Prediction, f. voorzegging, voorfpelling.
Les, astrologues lui ont fait de grandes pre.*
dictions, de flerrekijkers, astrologisten,
hebben hem groote voorfpellingen gedaan. Sa — est arrivee, zijne voorzeggin,g is gebeurd. Je n'ai aucun-e foi aux
s des astrologues, ik fla geengeloofaatt
de voorzeggingen der- astro logi sten.
Predilection , f. vooringenomenheid,liefde bo.
yen anderew,genegenheid,die men hij veerkeur voor ienzand of voor lets draagt.Avoir
de la — pour q. q. vooringenomenheid voor
P pp s
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iemand hebben, den eenen weer elan den
anderen beminnen.
Predire, v. a. voorzeggen , voorfpellen. Les
prophetes out predit la venue de Jesus
Christ, de profeten hebben de ko,est van
yezus Christus voorzegd. 11 a predit bien
des choses qui s,nat arrivdes, laij heeft veel
Bingen vooripeld, die gebeurd zijn. —
une eclipse de soieil , eene zonsverduis
tering voorzeggen.
Predisp,sant, e, adj. befchikkend, voorbereidend, genfgenmakend.
Predominant , e, adj beerfchend , de voorhandhebbende, boven drijvend, predomie
tie) end. Passion — c, OV r,eerfchende
gemoedsneiging, drift. L'amertume est
la qualite e pour le gait, de bitterheid
is de boveedrifvende eigeefchap voor den
ten
f maek ; t. de .ned. Up symptOnae
overeeer tenend kenteeker bij zieken.
Predomination, f. operheerfching, yr. mecr
elere ia; toed , m•
Predomiuer,, v. n. heerfchen, overheer
fcnen, cte cverhand hebben, boven drijven. 1...'interet le prectomine, het eigenbelang over cerscht hem. L'ambition, l'avarice predomine en tie cerzucht , ae
gierigheid heeft in hem de overhand.
Le sucre preio rnine dans le the, de ruiker
lieeft de overhand in de thee, men kan
de fotiAer in de thee Doren alles proe.Den. 11 vent — par tout, hij wit overall
het heogfle gezag , oeren ; t de med. La
bile predomine cn lui, de gal is bij nem
to overvloedig.
Predorsal, e, adj t. de med. van voren aan
bevindende.
den rug gelegen,
Preeminence, 1. voorrang m. grootee evoortreffelijkheid. La — des eveques stir les
pretres, de voorrang der bisrehoppen boven
de priesters. *On cardinal a la sur un
ieveque, een kardinaal heeft eenen voorrang haven den bisfchop.
Preeminent, e, adj. voortrefelijk ,
e, eene verkeve•
vener. Line dignite
tie evaardigheid.
t. de jur. Le droit de —, het
Preemption ,
regt van eerder,, veer anderen to verkoopen , het regt van voorverkoopen.
voorbepaten , voorPreetablir, v. a. t.
faut
uit vastfiellen. Voila ce
dat moet men vooruit vastflellen. 11 n'a
pas pidetabli la question, hij heefr de
yraag niet voorbepaald; t. de phii. Hap,
vooraf bepaald,e zarnonie preecablie
men/lemming.
Preexistant, e, adj. voorafaanwezenti,voorbeflaande. Dieu a cree le monde tie rien,
et non d'une matiere e, God beefs de
wereld uit niets gefchapen, en niet sit
eene voorbeflaande flof.
Preexistence, f. voorbeflaan, o. voorwezenlifkheid , voorbeftaanlijkheid, y r. Origene tenoit pour la — eternelle des ames,
Origieses was voor de voorbeflaanlijkheld tier zielen, dat dezelve van eeuwigheid waren.
Preexister, v. n. voorbeflaan, vooraf beflan, 11 y a des gens qui suppusent des
peuples preexistants a Adam, daar zijn
lie., en, vooronderflellen, dat er vetkeren voor Adam bejiaan hebben.
Preface, f. voorreden, y r. voorberigt, e.;
inleiding, IlIettre une a la tete d'un
livre, eene voorreden uoor een boekplaat
fen. La — de ee dictionnaire, het voor-
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berigt van dit Ivoartlenhoek, Point de—,
tenons au fait, geene inleiding, voorreden , laat ons tot de daad komen. Chanter la —, den ingang, het begin der mit
zingers.
Prefecture, prefectfchap , fiadhouder,
fchap, opperbeflier, o. prefectuur ; t.
d'hist. Rom. — du pretoile, d'une Dille,
opperbegier, opperbevelhebberfchap over
de keizerldke liffwacht prefectfchap
in eene find. Il se conduisit bier] pendant'
sa gedurende zijn uderfchap gedroeg hij zich 11,1. Allons a la —, laat
ens naar de prefectuur naar de Ironing
van den prefect gain. 'Sa sous — s'etend
jusqu'a cette Dille, zijn onderprefectrehaPe
zijne jurisdictie firekt zich tot aan de•
ze fiad nit.
Pre.erable , adj. verkieslifk; den voorrang
-verdienende. La vertu est — a tout, de
deugd is boven atles verkieslijk. Sa
tuation est heureuse, niais elle West pas —
a la Otte,
roefiand is gelukkig,
maar hij is niet boven den unen to ver.
kiezen. Virgile est — a Lucain, Virgi.
tins verdient den voorrang haven Lucanus.
Pretelahlement, adv. bij voorkeur, haven
alle dingen. Aimer 3ieu touteehosel‘
God boven alles' beminnen. J'ai choisi
cette couleur — a l'autre,ik heb doze kleur
bij voerkeur haven de andere verkozen.
Preference, f. voorkeur, y r. voorrang, m.
preferentie. Voris aurez la —, gij zult
de voorkeur hebben. Ciceron merite la
sur tous les orateurs Latins , Cicero verdient
den voorrang haven alle Latiinfche redenaars. De ces deux charges, it a pris col.
le-ci par van doze beide ambten ,heeft
hij dit bij voorkeur genemen. Les plus'
anciens creanciers hypotecaires ont la —, de
eudfle fchuttleifchers, die pand regt hebben, hebben den voorrang , de preferen.
toe; t- de prat.' Instance de —, verzoek
am de verdeoling van eenen inboedel,
volgens het rev van voorkeur; pl. be.
wiezetr van vooringenomenheid, van gee
negenheid voor lemand anders.
Preferer, v. a. de voerkeur, den voorrang
geven, voortrekken, bovenftellen. klle
prefere la societe de ses enfants a tons les
plaisirs, zij geeft de voorkeur ba y ou alto
vermaken aan het gezelfithap van hare kinderen. Il faut . la vertu aux riches.
ses, men tstoet , do deugd voor de rijk•
tiommen voortrekken; v. n. Je préfererois mourit,- piutOt que de le trahir, 1k
zoude liever fierven, dan hem verradett.
raurois prefere -NO rester, au logis, ik
zoude liever to huts gebleven zijn.
Prefericuie, m. langwerpig, verlengd vat
met een handvat.
Prefet, tn. fladhouder,, prefect ; t. d'hist.
anc. Le — de Rome, de landvoogd van
Rome. — du pretoire, opperbevelhebber
over de lijfivacht. Le sous —, onderprepet. Le — d'un college, de opziener,
Ivor:gander van een collegie.
Preface, f. huilfier bij de iijkliatien.
Prefiger, v. a. (vieux) vootiChrijven, helasten.
Prefigurer, se, v. pers. zich verbeelden.
Préfinir, v. a. t. de pal. bepalen, beftem*
men, vastflellen. L'ordonnaiAce prefinit
les delais des assignations, de ordonnantitt
bcpaalt de beflewde slider; der dagvaar.
dingen.
Pre-
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Prefix, e, adj. bepaald , befiemd vastge-

field. Temps -, bepaalde tijd; t. de
cote. Lettre de change a jour - , wisrel op
eenen beflemden dag betaalbaar. Somme
e, bepaalde fom.
Prefixion , f. t. de pal. bepaling vatkuit/hi ; bepaalde tijd, m. bepaalde tijdgune
;zing. On ltti a donne trois mois pour tout'
et Mai, men heeft hem drie maandey
bepaalde tijdgunning- en uitflel gegeven.
Prefleuraison, t. de bet. flaat der deelen
eener bloetn veer hare ontluiking, m.
Pregadi,
Venetiaanrche fenaat; road.
Pregaton , f, het draadijzer, waardoor het
gouddraad bij de vierde trekking het
eerst doorkomt , kleinfie gaatfes deiplaat
tot het draadtrekken, o.
Pregnation,
tijd der rwaneerfchap ,
Pregon, adj. m. diep.
Pregnant, e, adj. fcherp.
* Prehension, f. wegneming van zekere behoeften, wegens de fehatting, ease.
Exercer le droit de - en temps de guerre ,
de disette, ten tilde van oorlog, van gebrek, het regt van wegneming uitoefenen.
Prehnite , f. t. de miner. prehniet , zekere
ligt groene, half doorfchijnende (teen, m.
rrejudice, m. nadeel, verlies, 0. fchade,
benadeeling, yr. Porter - a q. q., ie.
mand nadeel, fchade aanbrengen. 11 a
souffert un grand -, hij heeft een groat
nadeel geleden. 11 a obtenu cot emploi
son -, hij heeft dit ambt tot tnifn nadeel verkregen. Au - de son honneur,
ten nadeele van zijne eer. je prends certe place sans - des rangs, ik neene deze
plaats, met voorbehoud, zonder vermindering van rang.
Prejudiciable , adj. nadeelig, fchadelifle,hinderlijk. Cela est - a sa sante, dat is
fchadelijk voor zijne gezondheid. Ce de
cret est -a son commerce, dit befluit is
nadeelig voor zijnen koophandel.
Prejudiciaux , adj. m. pl. t. de pal. Frais
kosten van een regtsgeding , proceskoz-'
ten, die vooraf moeten betaald worden.
Prejudiciel, le, adj. t. de pal. Question -le,
vraag, die y our de hoofflzaak meet befist warden.
Prejudicier, v. 11. nadeelig, fchadelijk zijn.
La dhbauche prejudiCie beaucoup a la sante,
de losbandigheid is zeer nadeelig year
de gezondheid. Ces pertes ont prejudicie
a ses affaires , deze yerliezen hebben aan
zijne zaken nadeel toegebragt.
Prejuge, m. vooroordeel, o. opgevattewaan
eener zaak, eer men die heeft enderzocht. .11 est plein de - s, hij is vol
vo,oroordeelen. 11 s'est defait de ses s, hij
beef: zich van zijne vooroordeelen onedaan ; t. de jur, voorafoordeel, voorafvonnis, voorgaand vonnis, o. Quand on
61argit un prisonnier a caution , c'est un en sa favour, wanneer men eenen gevangenen tegen borgtogt loslaat, dan is het
ten gunstig voorteeken.
Prejuger, v.- a, t. de pal. voorloopige ult.
praak over eene zaak does:, vooraf vonfnisfen.
Une question prejugee, eene vooraf
befliste vraag. Quand on aduiet les parties a la preuve d.'nn fait, on regarde la
question comme ptejugee , waeneer men
de pal tijen tot bewifs eener zaak toelane , dan ziet men de vraag ale vooraf be/list aan ; gisren , vermoeden.
Cela arrivera, mast qu'on pent le , a ce
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tirt'on pent -, dit zal gebeuren, zoo reel
men kan gisfen, zoo veel men daarvate
kan vermoeden.
Prelart ou prelat, m. t. de mar. geteerd
'
zeildoek,
waarmede men de luiken, enz.
op fchepen bedekt, opdat het water daar
niet doordringe, o. pre/ginning,
Prelasser,, se, v. r. fern. trotsch daarbenets
flappen, eene trotfche bonding etannemen.
Prelat, in. preheat, k o rkvoogd, hooge geestelijke ambtenaar.
Prelatton f. regt, it'aarbij de kinderen
de ambten
hunner vaders, boven vreem'
den , gehandhaafd warden, o. naasting
veer ,kinderen; t. de coat. verkoopregt
van eenige landheeren in hunne onmiddellijke leenen, regt van eenige leenheeren, em hunne landgoeeleren, die zich
in hunne leenen bevinden, voor de waare
de van het kontract to nemen.
Prelature, f. kerkvoogdijfchap, o. prela.
tour, waardigheid van eenen kerkvoogd,
prelaat. Aspirer a la -, Haar de .waardigheid, het ambt van eenen prelaat haken. Entrer cn prelaat worden. Toute la de Rome, alle prelaten van Rome.
Prole, presle, asprele, ou queue de clieval,f. t. de
bot.afzettende plant ,weiker flengeldient
tot het polijsten Yvan verfcheiden arbeid;
paardeftaart, tn.
Prelecture, f. overlezing van eon gefchrift
veer dat hetzelve gedrukt words; proeflezing.
Pre/egs, m. t. de jur. vooruitmaking
vitergen wil,
legaat, dat voor tit
verdeeling der erfenis geleverd words, o.
Les - se prennent hors part, de voorlega.
ten, de vooruittnakingen worden voor de
deeling der erfenis genomen.
Prêleguer,, v. a. vooruitmaken , voorlegateren. Il lui a prelegue le jardin, hij heeft
hem den Wit vooruit gernaakt.
Preler, v. a, met biezen, met het kruid
paardefiaart eerie* yen.
Prdlevement, m. t. de jur. het voorafligten
van lets voor de erfenis. II a le - d'ust
meuble , d'une somme de trois cents florins,
hij heeft een ftule huisraad, eene font
geld van drie konderd gulden vooruitgeligt.
Ptelever, v. a. voorafligten, vooraf wegnemen voor de deeling. Ii faut - deux cent
cinquante florins pour les frais fundraires,,
sur les trois mille florins qu'il a laisses, van
de drie duizend gulden, Welke hij heeft,
nagelaten, moet men twee honderd
vijftig gulden voor afnemen voor de begrafeniskosten. Leur commerce devoit
male florins, qui ont et& preleves sur les
benefices , zij waren bij hunnen handel
duizend gulden fchatelig, die voor,uit
moesten geligt worden, die pan de wins,
moesten worden afgenomen.
Prelibation, f. heerenregt op den ser/len flacks
der bruiloft, o.
Preliminaire, adj. voorloopig, voorafgaand.
Agiter, vider une question -, cone vooraf.
gaande vraag afhandelen, afmaken.
vootberigt, voorreden;
Un discours
in. pl. s de la paix, voarafgaande vredespunten, o. preliminairene On est conveuu des -s, men is over de voorafgaande
punten ceps geworden.
Pmliminairement, adv. voorloopig. lit ont
arrete, conclu que, zij hebben op eene
voorloopige wijze valtgefield, befloten.
PreP P 13-4
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Prelire, v, a. eels handfchrift ovethzen
voor dat hetzelve gedrnkt wordt, proefle
zen. Cette feuille n'a point ate prelue
dit ;Re/ is niet overgelezen, nog niet
doorgezien.
Prelointiaire, adj. t. de med. voor de lendeii
liggend.
Prelonge, f. t. d'art. fang touw, waarmede
men het gefchut op' de bergen ttekt,
hijscht.
o.
Prelude, in. voorfpel , preludium
Pexcelle dans les s hif man( nit in de
voorfpelen ; fig. 11 commeoca par un petit coute qui smolt de — a son discour , ,
hi" begot, met een klein verhaal, dat
tot een voorfpel, tot eene voorbereiding
wan zijn gefprek diende.
t. de mus. preluderen, veerrender, v.
1.1 est long-temps a S —, hij
:at/Pe/en
fP ee l t tang voeruit. Ce joueur de violoii
prelude agreahlement, deze Pioolfpeler preludeert eangenaam. It prelude pour prep
hij 1-Peelt vootnit, maakt-aresont,
van verre een b gin, om deia teen te
vatten; fig. — 4 q. ch. , zich door eene
proof tot lets roorbereiden, beproeven,
of iehs gelukken moge. Ces petites reforInes preludolent aux grands changements
qu'il fit depuis, dez‘e kleine perbeteringen waren het voorfpel , de voorboden van
de groote veranderiagen, die hij
11, preludoit aux batailles
hand maakte.
par des escartnouches, hij li ef door fcherMutjelingen het voarteeiten tot den flag.
Premature, e, adj. al te vroegtijdig , vroegrijp ; vervroegd , verhaast onti"di g, voorbarig. r ,es, fruits —s ne tont pas ordinaire
:Went d'aussi bon goat que , de vroegrijpe I
vruchten zijn gemeenlijk niet van zulk
eenen goeden fmaak als. Une mort —ee,
een vroegtijdige , ontijelsge dood. La
nouvelle etoit ee, de tilling was voor.
barig.
Prematurement, adv. op cone vervroegde wif.
ze , voorbariglijk , ontildiglijk. Ce son:_
des fruits cueillis dit zijn al te vroeg
geplukte vruchten.
Rrematuritd , f. eel to vroege rifpheid, off.
tijdigheid. — &esprit, al te vroege rifpheld Tian het verfland.
Premeditation, voorbedenking, voorbe.
dachtheid-, overweging. Il n'a pis fait
cola sans —, hif heel). dit niet zonder
voorbedachtheid gedaan.
Premediter, v. a. voorafbedenken, voerbe.
denken, te voren ove,wegen, overleggen,
Qn voit par les circonstances, que cette
aventure a ace — tee, men ziet nit de otnfianaigheden, dat dit voorval voerbidacht , te voren overlegd was geweest.
Une action — tee de longue main, eerie
voor long ,00raf overgewogene dead.remices, f. pl, eerstelingen. Abel offroit
a Dieu les — de ses troupeaux, offer.
de aan God de eerfietingen zijner kudde.
Les — des fruits de la terre, de eerflelingen van de vruchten der aarde; fig. Voila
les — de ses etudes, dat zijn de eerjlelingen, de eerfle yr`uchten zijner fludien.
remier, iere, adj. et s. eerfle; voorneamfie, opperfle. Nos — s parents , ,onze eerfie ouders. Le — dimanche du mois, de
serge zondag der maand. II tomba clans
l'eau la tete la — iere, hij viel met het
hoefd het eerst in het water. Le — ne,
de eerstgeborene. IVIatiere — ere, eerfie
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ebauche, eerffe of ligflef, grondflof.
, jouer en —,
te ichets ; t. de jeu. litre
de eerfle zijn em to fpelen, de voorhand
pris , Ipeler,, Wiens kaart
het eerfle verliest, v-carom hij den anderen den inz.et betalen meet ; die het
eerfle betalen meet het lansquenetfpel.
Etre le — de sa classe , de eerfte van zijne klasfe zijn. 11 etoit — maitre d'hôtel,
hif was de eerfle, opperhofmeester. Ci.
carob, Demosthenes furent les s Qrateurs
de !Our temps, Cicero en Demosthenes
waren de eer ie, voornaarelle redenaart
iere,
van harm n tijd. II recouvra sa
verkreeg zijne varige gezondsante,
held Ceise maison a perdu son —
lustre, dit hull heeft zijnen eergen, on.
den 'ulster verloren. Combattre en — iere ligne, in de voLlfie rij vechten.
venu , die het eerfle kont. Passer le —,
Voaraan gran; t. de geom. Figures— ieres,
enkelvoudige eerfie figuren, die niet
in nog enkelere kunnen verdeeld worden,
gelijk do driehoekenA t. d'arult Nombre
— ou simple, ears: ge: 01, dat alleen door
in zich zel-'e,door ae eenheid kan gedeeld
worden, gelijk zeven, enz.
en - hen, ten eerfle, in de eerfle pleats..
Prémierement. adv. eerfieliik , in de eerfle
uotre
pleats‘, rooreerst.
voir, ensure nous pourrons sortir, kat ens
vooreerst onzen pligt doen, vervoigens
kunnen wit uitgaan.
Prënitsses, f. pl. de twee eerfle fiellingen
eener fluitreden (syllogiswe).
Premontre, m. — rec, t. premonfiratenze,
ze l,;ere Augustifner moasnik in het wit
gekleed.
Promotion, f. werking van God op den wits,
zie Predetermination.
Prlmunir, v. a. nit voorzorg wapenen , vet-ficrken, II faut le — contre la seduction,
men moet hem uit voorzorg tegen de ver.
ling Ewa, enen. Se —, v. r. zich voorzien bezorgen , wapen. II s'est premuni4
contre les, accidents de la fortune, lehj heeft
zich tegen de toe. of ongevallen der for.
ruin voorztien, gewazendo Je me suis pre-'
muni contre le froid, ik hob mil tegen de
koude yoorzien.
tenable, adj. neem- of winbaar. Une vil..
eene fled, die veroverd of ingeno.
men ken warden, eene winbare fled; 4.
n'est ni— par or fl par argent , hij is noel;
gon
door
d nock z,ilver to winnen, hij
kan noch ' door goad nach door zilver,,
warden omgekocht,
Par.
?reliant, e, adj. nemend, ontvangend.
Carenie
tie — te , ontvange,nie
Faire
ca.
(mardi-gras), vasten-avond.
reme , vastenavond houden.
Prenanthes, m. t. de bot. joort van plante,4
van het fuikerijgejlacht ,wortel
een middel is tegen 'den beet d' er rate4.•
Rant.
Prtudre , v. a. nemen, aannemen. Je prends
ceci pour moi, ik neem dit voor
J'ai pris la liberte, ik hell de vrijhezd
genomen. Voulez-vous — place? stilt gij
Il grit la moitie hij
pleats nemen,
warn de heeft. Vous n'avez encore nail
gij
hebt
nog
niets genomen.
pris,
sets op rekening ne.
—q.chsurompte,
men. — one sou-,me a interet, eene fom
op interest nemen. Prenez ces deux cents
nodes a compte, neem doze twee honderd
gel-
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un cheval 'par
gulden ap rekening.
a bri de, een paard bij den toorn neaten,
vatten. — le devil, den eouw aanneihen,
l'habit, le froc, bet geestelijke kited
aannemen, monnik warden. Pr, nez
petit present qu'ii vous are, neem dit
kleine gefclienk aan, dat lief u aanniedt.
— les choses comme elles viennent, de za
ken zoo aannemen als zij komen. Preno9s que cela arrive, laat on aannemen,
l'epee , den degen optat dit gebeure.
vatten , der krijgsdienst as inem, n. —
den
feldatenfland aanle parti des armes.,
nemen, kiezen, 11 a pris parts clans ce regiment, hij heeft bij tilt regement dsenst
genomen; aanvatten„ atingr ,jpen. q. ch.
a deux mains, lets met beide handen eangri i
C'est le meilleur expeoient qu'ii puisse —-pen.
pour son affaire, her is het beste middel,eat
hij voor zijne zaak konde aangrijpen.
La chose n'a pa reussi, on ne i a pas bien
prise, de zaak is niet gelukt , men heeft
tiangevat ; aantasren, aanze niet
l'ennerni pir dervatten , aangrijpen.
riere, en flanc, den vijand van achteren,
ter zilde eanv-allen• q. q. par le bras,
par la main , par les cheveux, par les oreilles, iemand bij den arm, bij de hand,
bij het hear , bij de ooren nemen, aantasten, vatten, grijpen . — q. q. au
Collet, a la gorge, iemand 'big den kraag,
J,ij de keel vat-en; betrappen, vatten.
Le voieur est pris sur 1,e fait, la main dans
la poche, dans, le sac , de die/ ,is op de
daa el betrept , gevat; betnagtrgen, inns.
men, veroveren une, Mlle de vivo force , eene fled flormenderhand innemen.
La citadelle n'est pas encore prise, het kasteel der fled is ugg niet bemagtigd,
yerovetd; begrijpen verflaan;, opvatten; bevatten. mai le sens d'un au.
teur , den zin van eenen lchrliver verkeerd opvatten. ll prend tout en mal, hif
vat alles kwaad op. — q. ch. en bonne, en mauvaise part, jets goed, lets
kwaad, lets reel, sets kwalijk opvatten.
Vous avez mal pris la chose, gij hebt de
gaak kwalijk begrepen, verflaan. Vous
prenez tout en riant, gij vat alles in
faut pas — toujours les
fcherts op. 11 ne men
wet niet altijd
Choses a la lettre,
e taken, dingen, woordelijk, letterlijk
opvatten. 11 prit Panée pour la cadette,
hij zag de oudf'te voor de jengfte aan Vous le prenez a gauche ,
contre sens, gij begrijpt het ten onrig,
te; houden, aannemen, gelooven. Il prit
Pair* pour la eadette, hij hi eld , hij zas
de oudfle voor de fongfte aan. q.
q. au mot, a temoins, iemand bij bet
woord houden , voor getuige aannemen.
Pour qui me prenez-vous ? •vo,r Wien
houdt gij mij. Je vous prends pour un
fat, ik houde u voor eenen gek; year
eenen zotskap; innemen, nuttigen ; gebruiken. — medecine, artfenij nemen,
gebruiken. Je n'ai encore rien pris de
toute la journee , ik heb den gastIchen
dag nog Diets genuttigd, gebruikt. Je
prends le dine a une heure et demie, ik
gebruik het middagmaal, ik eet des midtiags , om half twee uur. — du table en
poudre, fnuiven. — les bains, de bade,;
gebruiken. — du the, du cafe, thee ,
koffij drinkers. Voulez-vous — le the avec
mais wilt gij bij" mij thee drinken?
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en Diet bolts veer drinken,wArdt bij
elle war me dranken gezetzel.); nemen (eenen
weg inflaan). — le plus court, den kortfie?, ev,g inflaan. —a droite, ter regter•
hand inflaan. t'renez la premiere rue, Jla
de eerfte firaat in Vous avez plus court,
si vous prenez par la, gij gaat karter,
zoo d ij dozen weg Waal. 11 a pris la
route &Italie, hij heeft den lveg naar Italie ingeflagen ; *linemen, op zich nemen;
help n ; b.illaan. — pour bon tout ce
qu'on dit, alles veer goede ?Punt opne.
men. Je prendrai votre parti, ik wt. / urea
partij op sulj nemen, iie zal u helpers,
bijfieen. — la defense de q . q, iemands
verdediping op zich nemen; ontvreem.
den , ontnemen, wegnemen, fleten. Oh
jui a pris sa bourse, tree beep hem zijne
bears ontnomen, geftelen. Il prend tons
ce qu'il pent attraper, , hij ontvreesadt,
neemt weg, alles war hij krijgen Aan.
Le chat a pris la viande sur table, de
kat heeft het vleesch van de cafe? genethen geflolen; overvallen, krijgen. La
fig ure prit hier, gisteren overviel hem
de koorts. 11 lui prit nue colique,hif kreeg
een kolijk. L'orage nous prit en chemin,
het enweder overviel ens op den weg.
A la bonne keure nous prit la pluie
waren reeds under dab, toes; de regett
ens overviel; prov. wordt gezegd, wan•
neer men eon gevaar ter regter tijd ontkeinen as. — up froid, eene konde vatten; vangen. — du poisson a la ligne ,
visch met den hengel vangen. Tont ce
poisson a ere pris d'un coup de filet , al
deze visch is in eenen trek gevangen
geworden. Its out 'Ache toute la matinee
saps un poison, zij hebben den gam.
fchen morgen gevischt , zonder tenets
visch to vangen; t: de theol. Le verbe a
pris chair dans le sein de la St. Vierge, bet
woord is in den fcLoot der 11.111aagd
vleesch geworden; t. db mar, — terre,
aanlanden. — la haute mer, le large , le
largue , de hooge zee bouden, het ruins
fop kiezen. — vent devant, den wind van
voren krijgen, voor den wind zeilen.
— les ris, de revers inbinden. tine bosse , floppen. - volte,eenfchip (in het ge.
yacht) keeren; t. de jeu. Jouer sans —,
fpelen zonder te koopen. Nag worth
in qnderfcheidene beteekenisfen gehruikt, met of zonder lidwoord ; fig.
fam, ou prov. zit hier de veornaamften.
l'air, lucht fcheppen. 11 prend dix florins de Patine de ce drap, hij verkoops de
el an dit lakes )oor tien gulden. J'ai
pris toute sa provision, ik bob al zijnen
voorraad gekocht. Les pomsnes comma..
cent a — chair , de appelen beginners to
zwellen, dile to warden. — la discipline,
zich zelven geefelen. — la mesure, da
meat nemen. un rat , wordt van sets
geladen geweer gezegd, wanneer het
weigert, Islet lee gaat. — les devants,
vooruit svertrekken, iemand voor zijn.
— le pas stir q. q., iemand vuorgaan, den
voorrang boven eenen anderen nemen. —
son femps, zijnen tijd waarnemen. —
le temps, comme it est, zich naar den
tijd fchikken. ravine, wortel fchieten.
chair, vet worden. — avis de q. q., iemand
read vragen. —parole, belofte, het woord
krijgen, der men leis doen zal, monde.
lijke verzekering ran iemand outvangen.
PPP5
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— la parole, het woord semen, iemand
antwoorden. — patience, geduld hebben.
plaisir de la chose, vermaak in de zaak
pitie , medelijden hebben.
fcheppen.
naissance, zijnen ooriprong ergens van
halen. Cette couleur ne prend pas, deze
?eleur dringt met in, vat niet. Cet ou•
vrage n'a pas pris, dit week beefs geene
goedkeuring gevonden, geenen aftrek.
— la barque de sept heures , met de fchuit
van 7 uren varen. — la poste, de post
rijden. — garde , acht geven, zorg drae
gen. — fin, eindigen. — feu, vuur vatten ; fig. toornig worden. chasse, la
clef des champs, vlugten, wegloopen.
berchermen. — la grande main dans
une affaire, de hoofdrol bij tent zaak
fpelen, parti contre q. q. zich tegen
iemand verklaren. — son parti, zijn befluit nemen. — a parti, aanklagen,` befchuldigen, zich wegens eenen diefflal
aan iemand houden. — pied , grond vinvoet vatten. — femme , treeWen. — intêret a q. ch., belang ergens its
nemen. avantage de q. ch. ergens veerdeel nit trekken. — pied sur q. q. sur
'9. ch. zich op iemand, jets verlaten.
iemand ii it—piedsurlactonq.,
len nadoen, nabootfen. Je n'y prends,
ik neem geen deel daaraan; ik laat de
zaak zoo als zij is. C'est un homme qui
ne prend a rien, het is een man, die zich
em niets bekreunt, bemoeit. Faire — le
change a q. q. sur ses interets, iemend op
den dwaalweg voeren, bedriegen, misleiden. Ce cheval prend quatre ans, dit
lanpaard gaat in zijet vierde j aar.
gue, kondfchap krijgen. q. ch. au coeur,
lets ter harte nemen, Etre pris par les
yeux , door de oogen, door het gezigt
la droite', de banger,
yerleid worden.
regter hand nemen. — le grade, prontosource, onte;eren, doctor worden.
fpringen. sur sa nourriture, van zijn
11
prend
sur
son tikesfparen.
eten
saire pour donner aux pauvres, hij breekt
het van zijn noodige af, om den armen
go geven. haleine, adem fcheppen. —
ën haine, en amide, haat, Heide tot levsand 'opvatten. Pepouvante, verfchrikken. — par Ocrit, zich iets fchriftelijk
eaten geven. cours, gemeen worden,
in de mode komen. Bien m'en a pris de
t'avoir pas suivi votre conseil, gelnkkig
voor mij dat 1k uwen read niet gevolgd
Iseb. — la mouche ou la chevre, ligt boos
jour et heure, dag en uur met
ivorden.
elkander"bepalen, affpreken. — le haut
sur le haut ton, eenen hoogen
tall ,
Loon aannemen, op eenen hoogen toots
Ipreken. q. ch. pour argent comptant
sets voor klinkende went hannemen. —`
Voccasion des cheveux, de gelegenheid op
fiaande voet gebruiken, zich dezelve
ten nutte waken. Je n'y prends ni n'y
wets, ik zeg het zoo het is; ik ivin
wet verlies daarbij. 11 lui prendra
anal un jour de songer si pen a ses affaires, het zal hem kwalifk bekomen, zoo
q.
,veinig aan zijne zaken to denken.
q. au cul et aux chausses, /emend bij de
q. q. en grippe, een
Jurven pakken.
leck:, ongegrond vooroordeel tegen iefstand
opvatten ; iemand haten, zonder
to weten waarom. — set jambes a son
Pun Sac detx
eau, te vast reizen.
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mo4tures, zich een ding dubbeld eaten be.
talon. — Paris pour Corbeil, martre pour
renard, son cul pour ses chausses ou St.
Pierre pour St. Paul , het eene voor het
andere aanzien ; eenen grooten misflag
begaan. — le tison eli it bride eene zaak
verkeerd, aan de gevoeligfle zijde aangrijpen, aanvatten. 11 a etc pris comme
dans un bled, sans vert, depourvu , hij
is onverwachts overvallen geworden.
q. q. de gallico, iemand verrasfchen, over•
vallen, geenen tijd tot overleg geven.
C'est vouloir — la lune avec les dents, dat
beet de mean met de hand willen grifpen ; oninogelijke dingen te:willen dote.
11 ne faut pas —sur les premieres favours de
la forune, men meet zich niet op de eel-.
fie gunsten der fortuin verlaten, daarop
bouwen; v. n. et se —,‘ v. bevriezen, fiction, firemtnen ; begintien te
len doen; en ook nag andere in onder•
fcheidene beteekenisfen. Si le froid con.
tinue, la riviere prendra , zoo de kende aanhoudt zal de rivier bevrie.
;en, toevriezen. Le lait commence a — (se
cailler, se Eiger) de melk begins: te firem.
men. Du lait pris (caille) geftremde melk.
De Thuile prise , gegoide olie. Le poivre
prend au nez, de peper flijgt in den nous.
— a droite, din weg • regts inflaan. Le
lait se prend, de melk firemt , wctrdt dik.
Se — a q. ch., ' zich aan jets holden,
hechten, blifven hangen. Son habit s'est
pris a un clon, zijn- kited, rok is aan
eenen fpijker blijien hangen, vastgeblei.
vete. to bien q. ch., jets wed cangrifpen , goed beginners. 11 s'y prend tres.
bien , hij vat dat heel we/ aan. 11 s'est
bien pris a cette affaire , hij beef'. die
zaak wel gedaan,begrepen , begonnen. Sea beginners to lagchen. Se — a q. q.,
ismand aangrijpen. S'en — a q. q., iemand de fchuld van jets geven.,
ne vous en prendrez pas mot, gi zees
mij hiervan de fchuld niet geven. 11 ne
faut pas nous en — a lui, macs a nous, si
Paffaire a mal tourne, wij moeten niet
hem, maar ens de fchuld* geven, toeken.
nen, wanneer de zaak eene flechte keer
genomen beef:, kwalijk is afgeloopen.
Je m'en prendrai a vous de tout ce qui
pourra arriver, ik zal mij can tt houden,
es de fchuld geven , bij alles wat er stag
voorvallen. C'est votre faute, prenez-vous
en a vous -meme, dit is ewe font , Beef
u zelven de fchuld. Quand it vint au fait
et au —, toen het tot de zaak kwam. On
a tout de lui, quand on s'y prend de la
bonne sorte, men ken alles van hem verkrijgen, als men hem wel aanvat, alt
men wel met hem weet em te gaan. Its
se sont pris de parples
parples , de bec , zij zijn
geraakt,
met elkander in
zij kijven met elkander. a e — de via,
zich bezuipen, elronken worden. Se
d'amitie, d'aversion pour q. q., vriend.
fchap voor, tegenzin tegen iemand opvatten , krfigen. Se laisser — aux apparences, zich doer den fchijn listen verblinden. Je ne sais pas de queue maniere
m'y ik weet niet, hoe ik mij hierin
zal gedragen ; v. imp. Ii me prend envie
de sortir, -ik krifg lust om nit te gaaet..
s. Avoir le — on le laisser, de keus
hebben ; a totit —, adv. tales wel be.
fchouwde
Pre-
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la communion, woorbercilling tot het
Preneur, m. • se, f. nemer, neemlier ; veravondmaai. — a la messe , voorbereidini
overaar. — de ville veroveraar van
d'oise.ux a la pipe , vogelvanger
,t de mis ; t. de pharm. La — des retne•
des, des medicaments, toebereiding der
met de lokfluiten, lijrnroeden. — de taugeneesmiddelen.
pee, inolvgnger; fain. — tabac, tabaksrooker, fnuiver. — se de care, koi- Preparatoire , adj. voorbereidend, voorafgaande , voorloopig. Un jugement , een
fildrinkfier ; t. de prat. Le bailleur et'le
d'une
voorloopig oordeel. Question — q u'on don-de veihuurder en huurder.
d'un
ne a un criminel, de eerie pijniging die
maison , huurder van een finis.
men eenen knaaddoener aandoet; t.
bien rural, pachter van een landgoed ;
adj. t de mar. Un vaisscau een fchip ,
geom. dat eon bewij.t voorafgaat.
dat zich van een ander heeft wester Preparer, v. a. bereiden, toe- , voorberei•
den, toerusten, E ereed, klaar waken. —
gemaakt.
Prenom, m. voornaam, doopnaam. Le —
in diner , een middagrnaal bereiden, klaar
de man fils aine est Louis, de voornaam,
stiae' en ; t. de jard. — le tervain, den grond
doopnaam van mijnen oudjfen zoou is
une medecine, cone artfe.
toebereiden.
Cesar
portoit
le
—
de
Caius,
nij bereiden. — de la viande, vleesch,
Lodewijk,
toebereiden. ee , v. r. zich gereed,
Cae far droeg, had, tan voornaam van
Cal us.
klaar makers, zich bereiden, rich toe.
rusten, zich fchikken. L'ennemi se prePrenotion, f. t. did. voorloopige kennis.
Nous commencons par la — pour airiver
pare au combat, de vi jard tnaakt zich
la science, 1,'ij begicnen mee eene veorgereed tot het gevecht. 11 se prepare pour
loopige kennis, om tot de wetenrchap te
un voyage, hij rust zich toe, maakt zich
geraken. Je n'avois qu'une — de cette ma.
gereed tot eene reis. Un wage se prepare, een onweder learnt op.
ladie , ik had flechts eene voorloopige oppervlakkige kennis vein , daze t Prepatout, m. hoop ; menigte, verzanse.
Ziekte.
ling, yr.
'
t Preocacer, V. a. vervolgen.
Preponderance, f. overwigt, meer aanzien.
Preoccupation, f. looroordeel , o. vooringeCe ministre a la — au conseil, doze fiaatsvomenheia. lager sans —, zonder i voordienaar heeft het overWigt in don raad,
oordeel oerdeelen. Par la maniere dont it
in de vergadering.
en pane, on volt qu'il y a de la -, nit de Preponderant,- e, adj. everiwegend , gwaar..
manier, waarop hij daarvan .rpreekt,
der wegend; overtrejfend. Le — 'en de
ziet men dat er vooringenomenheidplaats
trois livres, het overwigt is van drip
heef t, dat hij iooringenomen is.
pond ; fig. e Voix te, overtreirende ,
Preoccuper, v. a. voorinnemen in voorooroverhalende, beflisfende flew.
deel brengen. II a l'enit preoccupe, hij Propose,
oangefhlde over lets; adj.
heeft eene to voren ingenomene meening
Commis — recevoir les droits, eon tot
in het hoofd. Se —, v. r. met i)ooroorhet ontvangen, heffen der tollen aangesi
deel ingenomen worden , zijn. Les esflelde kommies, tolbediende.
rits faibles se preoccupent aisement, zwak- Proposer, v. a. aanfiellen, over iets zetten,
ke geesten, verfianden worden gemakkeaanbetrouwen, het bewind geven. On l'a
lijk vooringenomen: Se — de son merite,
propose a l'entretien des chemins, men
veel van zich zel, en houden; zich op
heeft hem tot de onderhouding, in /land
zijne bekwaamheden yes/ ihbeelden,daarbonding der wegen aangefield. Pharaou
mede zijn ingecomen.
preposa Joseph sur toute l'Egypte, ,Pharao
Preoliers, in. p1. opzigters over aanbouwers
gaf aan yozef bet bewind over geheel
van tuinen van moerasfigen grond to
_Egypte,. Les eveques soot proposes sur les
Parijs.
eglises, de bisfchoppen zijn over de ker.
Preopinant, m. e, f. voorflemmer,, die het
ken gefleld.
eerst ziene ,fiem geeft, uitbrengt. Jesuis Prepositif, ive, adj. t. de gram. voorzettend.
de l'avis du—, ik ben van de mooning des
zie Particule.
vootliernmers, des flan uitbrengers.
Preposition, conj. t. de grain. voorzetfel, o.
Pteopination, f. t. de med. twiefelachtig
Dans 2. coutre, sur, levant etc. sont des
vermoeden (aangaande het voorteeken ee.
s, sn, tegen, op, voor enz. zijn vooenor ziekte), o.
zetfels.
Preopiner, v, n. voorflemmen, het eerst Prepuce , f.' t. d'anat. voorhuid. La cireon,
ziene liens uitbrengen.
eision est un retranchement de —, de be.
preparage , ru. toebereiding tot• een werk,
fnijding is ee;,e afkorting, affnijding
yr.
der voorhuid. — de suer, zie Pana.
Preparant , adj. toebereidend, zie Prepadie.
rer.
Prerogative, f. voorregt, voordeel, CetPreparate, f. ader van het voorhoofd, yr.
te charge donne de belles — s, di t ami'
Preparatif, m. toebereidfel, o. toeftel,
geeft fthoone voorregten. La naissance
toetusting, toebereiding, y r. Faire de
lui donne bien des — s, de geboorte geeft
grands
s pour uue fete, groote toehew veel voorregten.
bereidingen tot een feest waken. Cet- Pro's, prep. bij kortbij nabij, digt bij,
te operation demande de grands s, doze
nevens, Mena, otntrent. 11 loge — de
operatic, heelkundige verrigting perl'eglise , woont, logeert coven:, bij
eischt groote toerustingen; adj. tot inde kerk. Nous sommes deja — de la ville
beiding, tot toerusting dienende.
•wij zijn reeds kort , digt bij de flad.,
Prevaration, levoorbereiaing; toebereiding,
Il est — de trois heures, het is bij drie
toerusting. Preclicr sans —, zonder voorurea. Il y a — de six ans, het is bijna,
bereiding preken. Toute sa vie a ete uric
oAtrent zes fares:, 11 y a — de quatre
—a la moit, geheele lei en is eene Hones d'ici, het is bijna vier urea van
voorbereidit,g tc; den dood gentlest. —
hier. Tegenwoordig ook zonder de, aft :
Iie

1
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11 a eta agent — une cour etrangere, hij
is hij een vreernd hof gevolinagrigd geweest ; adv. 11 demeure ici , h.] woont
bier digt !tier in de buurt. On n'y
regardera pas de si —, het zal er zoo
naauwkeurig niet op aasskomen. 11 n'est
pas a beaucoup
si riche que sa femme ,
hij is op verse na nit:- zoo rijk ais
y e vr, uw. 11 emit tout —,' hij was zeer
Suivre q. q. de —, iernand ,op
digt
den voet volgen; prov. Il n'en vent entendre parler ni ni loin, ni de — ni de
loin, hij wil er in het geheel niet van
hooren. Tenir q. q. de —, iemand niet
van zijne zijne gaan , hem geene rust
laces;, in het ooh , kort houden. Si vous
ne le tenet pas de —, it ne le fera pas,
zoo gij hem niet gedurig aanzet, zal
hij het niet doen. IP me touche de —, hij
beflaat mij *van nabij ; a peu , adv. bijeta , ten naasten bij. rai encore it peu
trente florins, ik heb nog bijna dertig
gulden; a cela —, adv. behalve dat, op
dat na. J'ai tout recu a cent florins —,
ik heb alas ontvavgen, op honderd gulden na. 11 n'en est pas it cela aaarop
kola het hem niet aan. Cela vous cansera quelque depense , mais vous n'étes
pas a. cela
dit zal weinige onkosten
yeroorzaken, maar daarop komt het u
imseers niet aan. A cela ils sont
egaux, behalve dat, deit u;tgezonderd,
zijn zij gelijk 11 est un peu colere, mais
it cela
c'est un bon homme, hij is een
weinig oploopend, nsaar auders is hij
eel/ goed man. — a —, at+v. tegen es
kander aan, digt bij elkanderen.
taut que, conj. zoo kort bij als oak; t.
— (au
de mar. — et plein, vol en
plus) , bjj den wind. — du vents (bevel
(pas
aan den roerganger) niet lager.
plus), niet hooger.
Presage, m. voorteeken, voorbeduidfet, o.
C'est un bon —, dat is een geed voortee.
ken. On regarde cela comme un tres-heu.
reux--, men ziet dit aan als een gelnkkig voorteeken.
Presager, v. a. voorbeduiden, voorfpelten,
voerzeggen. Cet accident ne nous presage
rien de bon, dit voorval voorfpelt ens
Islets gee's'; gisfen. vermoeden. Je ne
presage rien de mauvais de ce qu'il vous a
ik vermoed niets kivaads nit hetgeen
hij gezegd heeft.
Presanctifie, e, adj. to veren geheiligd, gewsjd.
Presanctifies, in. pl. t. de lith. mit, waarbij
hostien gebruikt warden, die niet op den
zelfden dag, rnaar reed: op eenen voorgaanden gewijd zijn.
Presbyopie, f. t. d'opt. vergezigt , het zien
van -vetre beter dan van digtbij, o.
Presbyte, m. et f. d'opt. die beter van vet,
af, dan digtbij ziet.
Presbyteral, e, adj. priesterlijk. Fonction
— le, priesterlijke bediening. Matson
e, priesterlijk huis.
Presbytere , Presbyterat, riat , pastorij ,
vr. de woning van eenen dorpspriester.
Le — tient A l'église, de pastorif lig,
azn de kerk; priesterraad, raad, verzameling van priestess bij den bisfchop.
Presbytdranisme, presbyteriaanfche leer,
leer van de gelijkheid der kerkelijken,
die het bisfchoppelijk gezag verwerpt,vr
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Le — est dominant en Ecosse, ale presbyteriaanfche leer is in .., chotland de heer.
fchende.
Presbyterien , ne, adj. e t s. preshyteriaanseh,
een presbyteriaan. L'eglist
ne , do
presbyteriaanfche kerk. s sont opposes aux episcopaux , de presbyterianen
zijn den bisfeheypelijken tegengefield.
Pre!bytisme,
JIaat van eenen presbyte.
rtaan, on.
Prescience, f. t. de theol. voorkennis, voor.
wetenfchap. La — de Dieu, de voorken.
nis van God. Dieu connoit par sa ce
qui doit arriver, God weet door zijne wor•
kennis wat gebeuren meet.
Prescinder,, v, a. afzien, in geene aanmer.
king komen. On prescinde ici du vest,
men zict hier van tie groene kleur af.
Prescriptible , adj. t. de jur aan verjaring
onderheilg , dat verjarcn kan. Des biens
—5, aan verjaring anderhevige goederen.
Presttription f. verjaringsregt, C. verjaring, yr. La proprietd s'acquiert aussi par
—, de eigendom wordt ook door het verfaringsregt verkregen. — par dix ans entre presents, pats vingt — entre absents , de
tienjarige verjaring under tegenwoordi,
gen, twintigfarige verjaring der afwezenden. Les imnoeubles dotaux . . . sont
imprescriptibles pendant le tnariage, a moins
que la — , n'ait commence auparavant, de
tot den bruielfehat behoorende onroeren.
de zaken . . . zijn, gedurende den echt
aan geene verjaring onderworpen, wanneer deze verjaring niet reeds vroeger
begonnen heeft.
:erescrire, v. a. voorrchrifven,gglasten, be..
velen. Prescrivez.lui ce qu'il doit faire,
Ichrifft hem veer, wat hij aoen meet.
J'ai execute ce que vous m'avez prescrit, ik
heb volbragt , hetgeen gij mij beast
hebt. —, v. n. t. de pal. verjaren, verjaring verkrijgen. On ne prescrit pas
contre les mineurs, tegen minderjarigets
heeft geene verjaring plaats ; v. a. — tine
Bette, un heritage, eene fehuld, eene er.
fenis verjaren. Ceux qui detiennent precairement la chose du proprietaire, ne peu.
vent la —, zij, die de zaak van eeneis
eigenaar flechts met toelating bezitten-,
kunnen dezelve alet verjaren. Se —, v.
r. door het rev van verjaren vervallen
zich eenen pligt opleggen; verjaren.
Preseance, f. voorzitting, hoogfle. plaats.
Disputer la —, de voorzittin-g
makend Ce vieillard occupera la —, deze
grijsaard, zed- de hoogfie plaats innemen.
Presence, f. tegenwoordigiseid, vr. bijzijn, o.
Votra — me fait hien u plaisir, uwe tegenwoordigheid doet mij veel vermaak.
Se — west pas nezessaire, zijn bijzijn sir
nice noodzakelijk. Vous l'avez dit en ma —,
gij hebt het in mijne tegenwoordigheid
gezegd. Tant en — qu'en absence, zoowel
tegenwoordig als afwezend. Droit de —,
prefentiegeld. .cl'esprit tegenweordig.
heid van geese.
Present, m. gerchenk , oy 11 lui a fait de
grands — ts, hij heeft hem groote gefchenken gedaan. Se laisser corrompre par des
s, zich door gefchenken, giften latest
omkoopen ; t. de gram. tegenwoordiv
tijd. recris est le — de l'indicatif du ver.,
be ecrire, ik fchrijf is de tegenwoordige
tijd der aantoonende wijze van het Wes kwoard fchrifven; het tegenwoordige, het
te-
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tegenwoordige oogenblik. 11 ne pens
qu'au hij denkt flechts aan het tegenwoordige.
Present, e, adj. tegenwoordig, aanwezende.
Le temps —, de tegenwoordige tijd. Le
gouvernement —, de tegenwoordige regering. L'affaire — te, de tegenwoordige
zaak. Dieu est — par tout, God is overal aanivezend. Cela se passa moi dat
gebettrde bij tnijne tegenwoordigheid.
J'ordonne par cette 0, ik beveel bij dezee. Celui qui vous remettra la — e (lettre) , est mon frere, degene , Welke u het
tegenwoordige (fchrijven) zal ter hand
flellen, is mijn broeder. Avoir toujours
une chose — e a l'esprit, altoos lets in
den zin hebben; lets niet nit zijne gedachten kunnen brengen. Cela West tonl'esprit, a mes yeux, dat is wif
jours
altoos in de gedachten, het zweem t mij
hif wordt
war de oogen. Il est tenu
voor aanwezig gehouden. Avoir l'esprit
eegenwoordigheid van geest bezitten;
fig. Ce garcon n'est jamais — , die jengen
is altoos verflrooid, in gedachten. it
la memoire te , hij heeft een best geheugen, dat zieh terflond kan herinneren
jets gehoord of gelezen to hebben ; t. de
med. Poison , reméde een aanflonds
werkend vergif, gcneesmiddel ; a —, adv.
tegenwoordig, nu ; a— je vans dirai que
it ne l'ai pas fait, nu zal ik u zeggen,
dot ik het- niet heb gedaan. Cela n'est
dat is nu niet sneer
plus en usage a
in gebruik. Des a —, van no aan. Pour
het
tegenwoordige.
le —,'voor
Presentable, adj. dot men kan aanbieden,
aanbiedenswaardig. Ce vin n'est pas —,
dezen wijn kan men niet voorzetten ,dezeliee is niet aan to bieden. Cc jeune homme
est bien de ze innge rner“ch, L wel aanbledenswaardig , men kan hem wet voorfiellen.
Présentateur, m. - trice , f. voorfleller, voorfielfier, die het regt heeft iemand tot eon
geestelijk ambt veer to fiellen.
Presentation, f. voorlielling, vertooning,
overlevering, overreiking. La —a ce
benefice appartient au roi, de voollielling
of het rev om iemand tot dit kerkambt
voor to dragon, behoott aan den koning.
— par tour ou alternative, de ontgaande of
dune lettre
afwisfelende voorflelling.
de change , vertooning van eenen wisfelbrief; t. de jur. du grefie, het rotten
op de rol, of het inle'veren van eene
e-egtszaak. Le procureur a fait sa —, de
procureur heeft zich in de geregtskanfelarij tot plaatsvervanger van zijne partij
gefleld. — de la Vierge , Maria prefentatie ,
feest in de Rocinfehe kerk, op den as
November.
Presentement , adv. tegenwoordig, titans ,
Cela ne se fait plus —, n'est plus — en usage, dat gebeurt than: niet weer, is nu
niet moor in gebruik.
Presenter, v. a. aanbieden; vertoonen, aanreiken ; voorflellen, voordragen ; ter hand
"'ellen. II lui presenta de l'argeut, hij
hood hem geld aan. Il êtoit si presse,
qu'on ne put rien lui hij had zulk ten'
haast, dat men hem islets kande aanbieden. — un enfant au baptdme , een kind ten
doop heren, aanbieden- — le brts a une
dame, eene fuller den arm aanbieden. La
sentinelle lui presenta les armes, de fenildwacht prefenteerde het geweer voor hem.
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Son frere fist presente au roi, zijn breeder

werd den koning •oorgeleld. q. q.
l'exameb, iemand tot elide ' zoek voordea.
gen. II presenta quatre personnel, et le i-ni
en nomma deux, hij droeg vier per rollers
voor, en de koning beno,mde er twee ;
t. de mil. Its prt-senterent les baionnettes a la cavallerie, zi velden, hielden de
ruiterif de bajonetten veer, zif ontvin-gen ze met de bajonet t. de mar.
— la proue au vent et la lame, de stop op
den lieven in den iivind en zee opkonden.
— le travers, de breede zdfde bieden; figs
Cc systeme preserite bien des difficult,s, die
flolfe l verteent veel zwarigheden, is met
veel zwarigheden verknocht. Se —, zich
vertooeen, zich aanbieden, tick opdoen,
zich geed voordoen , ziclz laten zien ;
het oog
enz. 1 e roi lui a de Felicia
de se — devant lui, de honing heeft
ycrborlen voor hem to verfchijnen. La
premiere chose qui se presents a mes
yeux, het eerie, dat zich aan tnijne
oogen vertoonde, dat mij voor oogen
kieam, in de oogen viol. II dit qu'un
spectre s'est presente a lui, hij zcgt, dat
hens een !pock verfchenen is. Ce jeune
homme se presente biers, doze Pingo menscis
doet zich geed voor. j'accepterai la premiere occasion qui se prsente, ik de
eerfte gelegenheid aannemen, die zich
aanbiedt. Ce jardin se presente bleu, deze tuin 'alt good in het oog, goof: eon
'Choose gezigt. Il se presente beaucoup
d'affaires, er komen we/ zaken voor. Son
nom ne ce presente pas a ma memoire, zijn
naam fchict mij niet to binnen; prov.
— le chat par les pattes, eene zaak vat,
die zijde voorfiellen, waar zij de meeste zwarieheden hoofs.
t. d'astr. een beneveld, duister
Presepe,
gejlernte , e.
Preservateur, m. een berchermoven om het
verguldfel voor den Merkurius to behoee
den.
Preservatif , ive, adj. bewarend, veerbe.
hoetlend , rn.behoed- , bewaar- ofbefcherm.
een behoed.
tnicidel, a. Cu remede
C'est un excellent — contre la
peste, dit is een voortreffelijk behoedmiddel tegen de pest.
Preservation , zie Conservation.
Preserver, v. a. behoeden, bewares:. Dietz
me preserva par sa grace au milieu des
perils, God bewaarde mij door zijne ,ge.
nade in het midden der govaren. Dieu
me preserve de penser a cela, God behoede mij
daaraan to denken. Une bonne education
preserve la jenriesse de quantite de desordres,
eene goede opvooding bewaart de jonge
lieden y ear vele ongeregeldheden.
Presidence, 1. voorzitterfchap, proficient.
(chap, a. Son ft-ere a la—, zijn breeder is
voorzitter , hoofs het voorzitterIchap.
Cette loi a ete faite sous sa doze wet
is ender zijn prefidentrchap gemaakt.
President, m. e, f. voorzitter,, firelident;
prefidents of voorzittercvrouw. Voila le
— de Passemblee, dat is de prefident der
vergadering. Son frere est — du tribunal,
zijn brooder is prefident van het geregts4
hof. Ce professeur etoit le — de la these,
die profesfor was veorzitter bij de thus
of flelling.
Presidental, e, adj. hetgeen tot men voor.
zitter behoort, hem aangaat.
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Presider, v. a. itln, voorzitten, prellderen,
de eerfle opperge in eene vergadering
Ziff); befiaren, voorflaan. re suis son
aticien , je le presiderai toujours, ik ben
wider i dienst, ik za! altoes ztjn voortitter zijn, hem prefideren. Son oncle
preside a l'assemblee eon prefideert
in de vergadering' aeu preside a la conduite de i'univers, God befitzurt de ereld.
II présidoit a la eel-atonic hij was
epperfle perroon bij dic plegtigheid , hij
befit-Let-tie dezelve.
Presidial , rn. landsgeregt, landsgeregthuis,
,) de
0. ; Pl. Les presidiaux (juges d'un
e, adj. daartoe behoolantiregters.
rende. Siege zetel van eon' landregter. Sentence — le, oordeel, vonnis van
yen landsgeregt.
Presidialement, adj. t. de pal. zonder appel,
naar het uiterfle regt, zonder dat et beroeping op hoogeren regret- valt. Il est
hij is gevonnist zonder aopei.
juge
Presoinptif, ive, adj. ve rmoedelifk. On heritier—, een vermoedelijke,naaste et:ifgenaam.
Presomption, f. vermoeden, o. Une - Legere, faible, een ligt, zwak vermoeden. 11
y a ties —s si fortes, qu'elles tiennent seules
lieu de preuve, daar zijn zoo fierke ver'widens, dat zij alleen in de plants van
een bewijs verfirekken. La- - est contre son
Voisin, het vermoeden , is tegen, op zijnen
buurnian; laatdunkenelheid, verwaandheld Sa — est insupportable, zijne letatdunkendkeid is onverdragelijk. 11 est
trop rempli de —; hi t* is vol verivaandheld, een hoogrnoedig trotsch mensch,
die to veel van zich zelven dunks.
Presomptueusement, adv. verwaandelijk
met rerwaandheid, hoogmoediglijk. 11
pense trop — de lui-meme, hij denkt te
hoogmeediglijk, to veel van zich zelven.
Présomptueux, euse, adj. et S. -verwaand,
laatdunkend, vol inbeelding, hoogmoedig , trotsch.. Une entreprise te , eene
verwaande onderneming. line femme —se,
eene hoogmoedige vrouw, eene vrouw vol
ses,
inbeelelingen. Ce sont des pensdes
dat zijn verwaande gedachten. C'est no
dat is een verwaand, laatdunkend,
trotsch man. _
bedenken.
Presonger, v. a. et IL
Prespina4, e, adj. vs' r de rnggegraat gelegen.
doordringcnde
kracht van
Prespiration, f.
water in de aardc.
Presque, adv. bijna , bijkans ; haast, fchier.
Il est — Wait, het is bijkan, cache. L'ouvrage est — ache.vé, het sverk is bijna geeindigd. Un homme — nn, een fcizier
ezaakt mensch. II est — entierernent oublie, hij wordt, is haast, hijna geheel
vergeten.
Presqu'ile, Presqu'isle , zie Pdn;nsule.
Presqu'ombre, zie Penombre.
Pressage, m. gebruik valt de pers , o.
Pressamment, adv. (inns.) op eene dringende wifze, met aandrang, erniliglijk
Pressant, e, adj. hoogeiringend, ;zaastig ,
dat met haast moot gedaan ',cot den , daar
ivies
haast bij is. t\e sovez pas si
tea ,
zoo haastig nier. Des prieres
dringende gebeden. Une affaire e, eene
zaak daar haast bij is , die geen
lijdt; moeijelijk , lastig. Vous etes bien
zijt regt lastig (importun)! Une
die fchielijk
analadie
e, eene ziekte
iddelea vereischt.

PRE
Presse , f. gedrang , o. fchare yolks , yr. Se
tirer de la —, ztch nit het gedrang maken. N'y allez pas, it y a crop de , gee
daar niet henen, er is te veel gedrang,
eene menive y olks; tam Je
ferai pas
la ik zal mij daar niet indr.ngen.
Tcndre la —, door het Aedrang been dring en ; prov., a la — vont les fous, gel ken
begeven zich in het igerirang. Ce predicateur a la —, doze predikant Hoeft veel
toeloop. 11 s'est tire de la —
lair lieeft
zich nit het f el weggepakt
r de niec.,
linge en , linnet; onder
pers. Mettre
fie pers doen. \Imre des livres dans la —,
boeken in de pers doen. tine
d'itnprimerle , eene drukpers. Travailler a trois
s stir tin trième ouvrage , met drip per-fen aan een en hetzelfde uerk drukken
drie per fan met ten werk bezig houden.
Ce dictionnaire est déjà sons la dit
woordenboek is reeds onder de pore , wordt
reeds gedrukt. La liberce de la —, de
vrifheid der drulepers ; fig. C'est on
bouitue en —, het is een man , die in de
klem, in den nood zit. Faire gdmir la —,
de pers doen zweeten, veel laten drukken ; t. mil. — de matelots, presfing vats
matroozen; t. de jard. [sort van perzik ,
die niet kleurt, en welker vleesch niet van
depit gaat.
Presse e, adj. haastig,- enz. zie Presser
s. f. pers, persvol. Une pressee die livres,
cone pers vol boeken.
ressement, adv. in haast.
Pres . ement
drukking, perfing (tier
lucht), yr.
Pressentiment, voorgevoel , o. Ii avoit
tin — de sa mort, hij had een voorgevoel
van zijnen dool. — de maladie, voorbode
eerier ziekte.
Pressentir, v, a, voorgevoelen, eon voorgevoel van lets hebben. 11 pressentoit son
rnalheur, hij had een voorgevoel van zijn
ongeluk ; toetfen, polreu, ondertasten,
tiitvorfthen. l'opinion de q. q., de
meening van iemand toetren. Tachez de
si vdtre pore ne sait rien , de et•
to affaire, tracht to polfen, of uw varie niets van doze zaak weet. 11 faut —
la mere sur ce mariage , men moet de moe-,
der wegens dit huwelijk zoeken uit te
vorfchen.
Pressor, v. a. perren, parfen, ultpenfen ;
drukken, uitdrukken. — le hinge , linnen perren. Ce drap n'est pas presse, dit
Laken is islet geperst. on citron, eee
nen citroen uitperfen, uitdrukken. —
des groseilles rouges, roode aalbezien nitperfen. tine dponge eene /pons uitdrukken. Le ta:lleur presse sur les coutures, de kleedernzaker drukt met zijn
firijkijzer over de naden, perst de naden neer ; fig. 11 ne faut pas trop cette
maxime , men moot deze grondllelling niet
to ver drijven. Vous me pressez nn pen
trop, gij zee snij wat te flerk aan, gij
dwingt , noodzaakt nzij.; te zamen dringen, digs elkander fchiAken. Pressons - nous nu peu pour qu'il ait place,
laat ons war , zamerdringen, o dat hij
plaats hebbe. On emit trop presse au spectacle, men was in het fchouwfpel al td
veel te zamen geperst, op elkander. Je
me retire, pour ne pas vows
ik gee hewn, otn u islet zoo to dringen. Je &al.%
sun
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me pas A etre presse a table, ik Zit niet
gaarn zoo naauw aan de tafel. Cette
6criture est trop pres'see, dit [thrift is
te digs, in een gefchreven, Un tissu tres.
press& , een al te digt weeffel ; in het
naauw breneen, dringen, noodzaken.'
Se trouvant presses de toutes parts, ils prirent le parti de se rendre, z2ch van alit
kanten in het naauw gebragt ziende ,
befieten zij, zich over te geven; fig On
l'a presse par des raisons Si convamcantes,
qu'il a etc oblige de se rem:ire, men 12ee t
hem met zoo eveetuigeede redenen ge.
diongen, dat hij verpligt ivas, on; toe
te fiemmen, toe te geven; aanzetten,
eeandrijven, be.Thoedsgen, fagt ma:en ,
verhaasten. — lee ouvriers Pouvrage ,
werklicdea tot het werk aanzetten. 11
fact cette affaire, men moot dit werk
befpoedigen. On le presse tie partir, etnen
zet, duijft hem aan om te vertrekken;
11 n'y a rien qui noun presse, le temps est
a nous, wij worden door niets aangezet ,
gehaast , wij hebben niets te verhaase
ten , het heeft geenen haast, evij hebben
tijds genoeg ; v. n. Ce sont des affaires
qui pressent, dit zijn zakes, die jagt ma.
ken, fpoed vereifchen. !e —, v. r. zich
haasten , zich fpoeden, elkander dringen, gedrongen worden. el vous ne vous
pressez pas, vans arriverez trop tacd, zoo
gij u niet haast, zult gij te laat aankomen. je suis si presse que je n'ai pas
le loisir de vous parler, ik he!' zulk eenen
haast, dat ik geenen tijd hob om u tt
fpreken. Etre press& de, ongeduldig,vurig lve kfchen; zeer begeerig zijn. Je suis
presse de fink, ik evenfche vurig om klaar
te worden, te eindigen ; ik kan niet
wachten, tot ik klaar ben. retois si presse de l'apprendre , ik was zoo angeduldig,
begeerig het to vernemen.
Pressette , f. t. de pap. kleine pers ,
waarmede het papier gladder geperst
word:.
Pressenr, ni. t. tie mane. perfer of parfer,
perfer van floffen; t. de mar. presfer,
presmeester.
Pressier, m. t. d'hupr. drukker, boekdrukkersknecht.
Pression , t. tie phys. drukking, perfing.
La — de l'air, de perfing, drukking der
lucht. II y a egalite entre hi reaction et la
—, de drukking en tegenfland houden elkander in evenwigt.
Pressirostres, m. pl. t. d'hist. nat. zekere yoeels met eenen platten korten bek.
uitgeth-ukt of geperst fap nit
Pressis,
vleesch of kruiden,o.
Pressoir,, pershujs, o. perskuip, wifnpers,
yr.; t. d'anat. — d'hdrophile, de plaats
in de herfenen, waar de vier bloedvaten
der harde herfenhuid te zamen loopen.
Pressorier, m. opzigter over de petskuip.
Pressurage, m. uitperfen, o.; geperstewijn;
persgeld of loon, o. Etre present au —,
kij het uitperfen tegenwoordig zijn.
Droit de —, persloon. Mettre le — a part,
den uitgepersten wijn bijzonder doen.
Pressure, f. t. d'epingl. het aanpunten van
naalden, fpelden; t. de med. nagelge-zwel, 0. (fo; van Wit).
Pressurer, v. a. uitperfen , uitdrukken.
oranjeappel nitdruk.
—onerag,.
ken fig. uttnsergelen. 11 a passuoi ces.

PRE
9gt
te proVince, hij heeft deze prOvincie
gemergeld, targezogen.
Prcssureur, tn. wijnperfer.
Prestaire, , verbs ndtenis over een land
gemaakt door den bisfekep me t eeneis
edelman.
Ptestance, f. flatigheid , defigheid ; def..
tig wezen, o. C est un homa.e de —, het
is ee,s deftig, flatig man. 11 n'a pas asset
de -- pour bien representer, zijn uitzigt
is nit: deftig genoeg, om iets voOr le
ftellen, ours eene flange figuur te maken;
Prestant,
ptestant, een der voorrzaamfit
van een orgel, yr.
Prestation, t. tie pal. — de serment , aflegging van eenen eed; t. de fOod. —de
fin et hommage, aflegging van eenen leen-.
eed.
d'hommage, hulde betooning.
Preste , adj. vlug , gaauw, fchielijk.
un tour biers dat is een gaauwe
fireek ,flukje ; fig. tine r4onse
fchie.
lijk antwoord ; interj. gaauw fchielijk!
rep ri!
Prestement, delve behendiglifk, ttet gaauwigheid , gezwindelijk. 11 l'a fait plus —
qu'il ne falloit, hij heeft het fchielijker
gedaan, clan hij west,
Prester, in. eels ontylambaar en zeer hevig
luchtverfehijnfel, blikThinvuur, o.
Prestesse, f. gaauwheid, gezwindheid; be-.
hendigheid. Il l'a fait avec une grande —
de la main, hij heeft het met Bent grood
te behendzgheid met de hand gedaan; fig.
La — de ses reponses in'a etonne , de gaauwheid zijner antwoorden heeft mij ver..
wonderd.
Prestige , begoocheling, verblinding,vr.
Les magiciens d'Egypte firent des — s, ent
transformaut leurs hoquettes en serpents, de
Egypti[che toovenaars maakten begooehe»
lingers, het was begoocheling, toen
hawse flaxen in flangen, veranderdon. It
y a du — a vela , daar fleck; -bedrog , begoecheling achter. Le — des sons de l'élo.
querice, de verbliatding der zinnen, der
welfprekendheid.
Prestigiateur, m. (inns.) begoochelaar.
Prestimonial , e, adj. dat tot erne prestimeet
nie behoort.
•
Prestimonie, t. de Jur. privaatflichting
( tot onderhoud van eenen priester), in•
komsten, welke ecn geestelijke van eene
kapel genie:, die Beene inkomsten heeft.
Presnssimo , adv. t. de mus. zeer fchielijk.
Presto, adv. t, de mus. fchielijk, gezwind.
Prestolet, m. (iron.) verachtelijke geestelifke, onwaardige priester.
* Presumable, adj. vermoedelijk.
Presumer, v. a. et n. vertnoeden; wanen,
zich veel inbeelden, laten voorfittan
verevaand. waanwijs zijn ; achterdocht
hebben. Que prisumez-vous de cette entrevue? wat vermoedt gij van deze zamen•
komst ? Je ne presume rien de bon, ik
denk niets goeds. Vous presumez trop de
vos talents, de vos forces, gij heel* u te vest
in , gij vertrouwt te veel op uwe be.
kwaamheden, op uwe krachten. Je ne presume pas assez de mot, ik vertrouw mil nit.*
to veel tee, ik heb Beene te groote met..
ping van ?Alf zelven. La nouvelle n'est
pas encore authentique, mais elle est presumde vraie, het nieuws is nog fuel golooft
waardig, maar men houdt hetzelve voor
waar, men vermoedt, waant, doe het
waar s test zij.
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t Presurntier, v, a. zich daar veel van eaten
wijs maken.
Fresupposer, v. a. vooronderflellen, vooruit
fallen , als zeker, voor vast feeder!. our
que
bien cornprendre ce systeme , it faut
one dez fishing wel te verflaan,
moat men vooronderflellen, dat... Presupoose quo la chose felt ainsi, vooronderfield, veer zeker vastgefield, dat de zaak
zoo rare.
Presupposa'un , f. vo,rondergellinfe , vooritfleaeg. 11 fait uric qu'on ne pent admettre, hij maakt eene vooronderflelling,
die men niet kan aanemen.
Presnre, f. lob , leb , een zunrachtig vocht,1
dat gevonden w in de maag der kalaveren, the niers dan welk genuttigd hebben. AL:4re de la — dams le lait, leb in
de melk doen (om ze to doen 11remL_ wen).
Fret, m. leening, geleende "zaak, yr. Un
— en argent, eene geldleening. Faire un
— de six mille florins, eene leening van
zes duizend gtdden Been. Tine maison sur —
gage , eer. leenhuis , waarop men geld tot
enderpaed heeft ge rc/oten. - gramit ,
leening zonder interest; t.
vrijwihi g
ziePaie
e 5 t. de jur. voorfchot tens
achters , e. Acquitter le - d'un bail,
h et voorahot bij eene vernienwing van
pacht betalen.
Prot, e, adj. gereed bereid, klaar op
'
het punt. Tenez vous — pour partir dans
tine heure ; je suis deja partir, houdt tt
gereed oat binnen een tsar to vertrekken;
ik ben reeds klaar,, bereid om te vertrekken. 11 est —a tout , hij is tot alles
bereid. ,Sa mere est — e de mourir, zijne
sioeder is op bet punt van te lierven. JO
suis — a vous entendre , ik ben gereed ern
• te hooren; pron. ela n'est pas viande
prete, dat kan nog lang duren , nog lang
eianloopen.
Pretaniaine on pretantêne, f. Courir la —,
fam. rondloopen, omzwerven , lantere
fanten.
Prete-Jean ou Pre:re-jean , m. keizer der
zle Negus.
Pthtendant, m. te, f. pi-etendent , die naar
lets float of dings, ergens aanfpraak op
heeft.
Pretendre , v. a. et n. vorderen, verlangen, eifchen , begeeren , enz. 11 n'a
rien a — dans cette airaire , hij heert
',lets in deze zaak te vorderen. 11 preiendoit la inoitie de cecte somme , hi!
eischte, verlangde , vorderde de helft
van deze ram. 11 pretend donner la loi
partout , hij wil overal de wet voorfehrijeten. — a q ch. aan tpraak op iets maken, naar iets fiaan. Il pretend a cette
charge, hij flaat naar dit ambt. 11 n'y
a rien de si eleve a quoi ii ne puisse —,
geen post is zoo hoog, waarop hij niet
eenige aanfpraak konde maken. Que pre
tendez-vous a cela ? welke aanfp aak
tnaakt gij hierop2 voorgeven, wanen,
iaande heeplen , zi,h laten voorflaan.
fJe
pretends q ne Pa pas dit, lie geef
goer, hands flaande, dat hij het niet
gezegd heeft. 11 pretend qu'il le lui a ren
hij meent, ,waant, geeft veer, het
%hem terug gegeven te hebben; den'-en,
wi liens zijn. I1 pretend partir le dix,
*if is willens , denkt den tieuden to vertrekken. 11 ne Pa pas dit setimement,

PR A
a pretends plaisanter,, hij heeft het ttfei
in rues gezegti , hij wilde flechts
frnert en,
Pre.endu, e, adj. ghvaand , onderfteld, zoo
genoemd, vermeend. Ce — gentil-homme ,
die gewaande of zoogenoemde edelman.
C'est one loi — ue i let is eene vermeen.
de , zocgenoemde wet • s. m. et f ram.
brui de gom , br aid. Voila son —, hive is
haar bruide,gom. C'est sa —e, dat is zijne braid.
Prete-noon, m. neamleener,, die zijnen naanz
ergens toe leent.
Preteuducinent , adv. bij voorttitfielling,
bij
* ti retensieux , se , adj. vel ifdele verwaande , ingebeclde aanmatiging.
retention , aanfpraak, vordering, aaninatiging, y es geeing; eisch, m. pretenfie. Sa .-est legitime , zijne aanfpraak
is regtmatig. 11 a renonce a cette hij
beefs van doze vordering affiand gedaan.
11 n'a point de — sur cela, hij heeft daarbe geene aanfpraak.
Preter, v. a. leenen, nitleenen, ter leen
geven. Je lui ai 6 de l'argent et quelquee
livres, ik heb hem geld en eenige boeken
geleend. 11 lui a pate mills florins , a intent, sur gage , hij heeft hem duizend gulden op interest, op onderpand geleend;
verleenen. secours, aide, faveur,, help,
biefiand , guest verleenen. — la, main
en vol, de hand tot tenon diefgal leenen, eenen diefflal helPen begaan.-- Peatez moi un tigu la main, help mij een weie
nig, biedt mij eens de hand. — serment,
tenon eed afleggen, zweren. serment
de fidelite , eed van getrouwheid zweren.
— son nom a q.
iemand zijnen naans
1,,enen, toelaten bij cone zekere gelegene
heid zich van zijnen nation to mogen bedienen.
Poreille, het oor leenen, toeluisteren , toefchrifven, toekennen.
lui prete cette action, cot ouvrage, mein
kent of fchrifft hem doze daad,
work toe; fain. — des vertus a q. q. qu'il
n'a point, iemand deugden toekenn,n, die
hif niet bezit. — le collet a q. q., zich
aanbieden, out met iemand to vechten;
11 est homme a lui le collet, hij is
eon man, die het met hem clurft opnee
men, die hem de (pits kan bieden. —
flanc a l'ennemi , den vitand de zijde bloot
geven. — au ridiculs:, flof tot lagchen
geven ; v. n. rekken, toegeven, mageven.
Ces buttes present, doze laarzen rekken;
•een merle; fig. C'est on sujet qui prete,
het is een onderwerp, dat roegeeft ,waar.
over zich veel boat zeggen. -e v.
zich overlaten, toege 'end eijn; vatbaar
zijn veer ; zich (ergens In) laten ,gebruiken, daar de hand toe leenen. On
peat se — aux p;aisirs , sans s'y abandonner, men kan deel nemen aan yermakeni
zonder zich daaraan ge'reel over to govon. C'est un homme qui se prete a tout
het is een man, die in alles toegevend
is, zich tot alles laat gebruiken. 11 ne se
prete a rien, hij laat zich tot niets gebruiken ; s. m. het leenen. C'est un jamais rendre, het is een leenen, en nooit
teruggeven.
Preterit,
t. de gram. verledene tiff,. Le
- defini ou parfait simple, de bepaald
verledene tijd Le — de Pindicatif 7. de
verledene tijd des. aantoenende wlize;
to
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r' de jur. Un heritier een erfgenaam,
die in een testament geheel is voorbijgegaan.
Preterition, PrOtermission f. ge y einsde vitiating van lets, lvaarover mon echter
fpreeAt; t. de jur. vitiating ; hat veerbzjgaan van eenen natuurlijken erfgetwain in een testament. La — annulle
le testament, het voorbijgaan van eenen
naouurlijken erfgenaant vernietigt het
testament.
Préteur, m. t. d'hist. Rom. praetor. La dignite d'un —, de waardigheid van eenen
praetor, veldheer landvoogd.
Preceur m. — se, f. leener y leenfier. Le
ne pent retiree la chose prette qu'aptes
le terme convenu, rle leener kan de geleende zaak niet eerder terugnemen,dan
na den afloop van den overeengekomenen tijd. C'est tin — stir gages, a Bros
interet, het is een leener, hij leent op
anderpand., op groote interest. 11 n'est
pas de son naturel, 11 n'est pas mitrement, leenea is zijne zaak niet; hij is
geen vriend van leenen.
Pretexte ,
voorwendfel, a. voorgeving,
y r. fchijn, dekmantel,
Ce aunt la
de mauvais s, dat Ziff; fiechte veersvendfels. Vous cherchez — de quenelle,
gij zoekt voorwendfel tot twist-. SOUS
— de justice, de piete, ender den dekmantel, fchijn van regtvaardigheid, van
godsvrucht. Quand on fait une chose sans
raison , on la fit sur un —; quand on la
fait pour des raisons qu'ou dissimule, on la
fait sous un ,wanneer men lets zouder
reden„Trond,doet, dan neemt men lets tot
eenen dekmantel, tot een voorwetiolfel;
tnaar zoo men iets *it gronden, redenen
doet, dan verhergt man het ender eenen
fchijn of dekmantel; t. d'hist. Rom. lavgo, van onderen met purper geboorde ,
rok, lien de Romeinfche coupe's droegen; adj. Robe —, met purper geboerde rok , dies de kinderen der voernaamfie Rotneinen droegen, tot hunntn mannelijken ouderdom.
Pretexter, v. a. voorwenden; voorgeven;
bewimpelen.
on voyage, un.e maladie ,
eene refs, ziekte voorwenden. 11 a'pretexte des affaires pour ne pas s'y trouver,
hij beef: zaken voorgewend, voorgegey en, om niet daar to zijn. De quoi poutun procéde si &range? waarmede kan
hij een zoo zetdzaam gedrag bewimpelen?
Pretintaille , f. viigefneden, uitgeknlpt bezetfel, belegfel op de rokken, kleederen
der infers , o.; fig. fam. ligte nevenzaken , toe- of bijvallende zaken, al
wat tot eene zaak behoort. Il a gagne son proces avec les — s
hij heelt
zijn proces gewonnest met all' do nevem.
klagten.
Pretintaillex, v. a. met zulke belegfels bezetten, verfieren; fig. fam. II aime trop
a — son style, hij houdt veel van zijnen
fchrijfIliji op to fieren.
Vretoire, m. d'ant. regthuis des praetors,
C. zijne %/ening te Rome ; tent van eee
nen veldheer,, praetor , yr. Le prefer du
• - 2 de opperfie der lijfwacht , die de
iiiftvacht des keizers, of des praetors
kommandeerde; oek de eerfie overheidsperfoon der vier groote departementen,
waarin het rijk was verdeeld. Le pre-
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fet du — des Gaules, de opperfie van het
fladhouderfchap der Galliers.
Pretorien, ne, adj. dat tot eenen praetor,
landvoogd &heart. Garde — ne, liffs•
wacht der praetors. La porte ne , de
eerjle der vie, poorten van een Romeinsch
leger , gemeenlijk vlak in het gezigt des
vijands; m. pl. hof of lijfwachten, fel.
daten van de iijfwacht der praetoren, der
kei zers.
Precoriole ,
huts des praetors; vertrek
van den fcheepskapitein.
Pretrage m. zie Sacerdoce.
Prétraille, f. p. m. priesterfchap, o. popes•
gebroediel, o.
Prètras ou Pthres, M. pl. bastaard fpiering.
Pidtre , priester. Consacrer nn eenen priester inwijden. Se faire —, priester wordeh. Jesus-Christ est appele dates
recriture sainte — scion l'ordre de Melchi.
Week , yezus Christus lvordt in de hetlige fchrift priester genoe*d, naar de
ordetoing van Bleichiledek. Leg
s de
Baal, de Jupiter Ammon, de Baalspapen
priestess van yupiter 4,ruinon.
Prétresse, f. priesteres. Les — s de Vesta,
de Diane, de priesteresfen van Vesta,
van Diana.
Prêtrise, f.' priesterdom, priesterambt,
waardigheid van eenen priester, yr.
L'ordre de —, de priesterorde.
PrCture , f. de waardigheid, bet ambt eons
praetors.
Preuve, f. proef, vr. bewifs,blijk,o. Don•
tier des — s de sa capaciLe, proeven van
zijne bekwaamheid geven. 11 a donne des
—s de son airection, Lip beef: blijken vast
zijne genegenheid gegeven. La — d'une
régle, de proef van eenen regd. La
de la division se fait par la multiplication,
de proof op de deeling wordt door de ver•
menigvuldiging geueaakt. convaincaia.
te, overtulgend bewijs. C'est une
dat is een blifk, bewijs van
vriendfchap. Des —a litterales on par let.
tree, Ichriftelijke bewijzen. Avoir ear
main , het bewijs in handen hehben. Una
muette, een fiilzwijgend bewift. La
que cela ' est faux, est qu'il n'y itoit
point, het bewijs, dat dit valsch Is, is,
dat hij filet daar was. Quand on en
vieddra a la —, on verra qu'il a dit vrai,
wanneer het tot een beiv5js komt, zal
men zien, dat hij de waarheid gezegd
beef:. Faire — de noblesse, zijnen add
bewifzen. que, conj. tot een be.
wijs dat.
Preuver,
v. a. zie Prouver.
t
t Preux, adj. et in. dapper, moedig ; dappere, moedige held.
Prevaloix, v. n overtreffen, de overhand
behouden, to bo y en gaan, sneer vermog en. Cette raison prevent, die reden haalde
over, load meer vermogen ,had de Overhand.
Son adversaire a prevalu , zijne tegenpartif,
zijn vs:land heeft de overhand behouden.
11 ne faut pas quo la contume prevale sur la
raison , de gewoonte moot de rode niet
te hoven gaan. On fit — Pinter& d'e.
tat, l'interet public, men trek het belang.
van den fiaat , dat van het algeneen
evelzijn voor. Se —, V. r. de q. zicia
lets ten nutte makers, zicli van iers bedienen, voordeel van sets trekken.
s'est prevalu de sa simplicite, hij heeft zich
zijne eenvoudigheid ten nutte gentaakt,
1;4
Qqq
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hij heeft zich van zijne eenvoutligheid tot
ziin nut bediend. Se — de son autorite , zich
van zijn aanzien bedienen, daarvan
voordeel trekken. Je me suis prtvalu sur
vous de trois cents florins (j'ai tire sur vous),
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hebben. Pen êtois déjà prevenu, ik was
er reeds van onderrigt, ik had er reeds
tijding vats. Se —, v. r. vooroordeel i,pvatten, vooringenomen zijn. Il se pre•
vient aishment, hij vat fchielijk een voor•
oordeel op.
Prevention , f. voorkoming, voorinneming,
vooringenemenheid; vooroordeel , e. Se
deraire de tome alle vooringenomenheld afleggen. Juger des choses sans —,
zonder vooroordeel over ,Taken oordeelen.
Prevenu, e, adj. et part. vooringenomen,
enz.; s. t. de pal. een aangeklaagde, be..
fehuldigde. Cette circonstance est favora-

ik heb drie honderd gulden op a getroi,ken,
PrevAit , part. van Prevaloir.
Prêvaricateur,, m. pligtvergeter, die tegen
zijnen pligt handelt , verrader, die zifne partij verraadt , die niet to goeder
trouw handelt. L'avocat lui disoit; je serois un si je vous conseillois, de advokaat zoide hem: ik zoude tegen mijnen
ble an —, deze omjlandigheid is gunstig
pligt handelen, een verrader zijn, indicts ik u Tied. I1 y a bien des — s dans
voor den aargeklaagden.
Prevision,
f. t. de theol. goddelijke voorzielours emplois , er zijn yeel verraders in
ning, yr, goddelijk vooruitzigt, o.
hunne arnbten.
Prevarication, f. fchurkerij, verraderij , Prévoir, v. a. voorzien, vooruit zien, to
voren zien. On auroit
y r.; _loosed bedrog in zijn beroep, o.
cet accident,
men zoude dit toeval hebben kunnenvoor-.
heimelijke verflandhouding met zijne tezien. Je previs bien des — lors ce qui en atgenpartij. Il est accuse de hij is van
riveroit, reeds zag ik wel vooruit, 'vat
fnood bedrog in zijn beroep berchuldigd.
gebeuren zoude. 11 a prevu toutes les Mi.
Prevariquer, v. n den fchurk fpelen, tegen
tee, hij heeft al de gevolgen to voren
trouw en pligt handelen, trouwelooslijk
gezien. les mauvais desseins de son enhandelen. Ce juge a prevarique , je le
nemi, de kwade voornemens van zijnen
prendrai a partie, die regter heeft den
vijand voorzien. Ii le prevoira peut.etre
fchurk gefpeeld, ik zal tegen hens klagen.
hij zal het misfchsen y oorzien. Un homme
Prevenance , f. verpligtend voorkomen, o.
prevoyant, een man, die vooruit ziet,
gedienstigheid, beleefdheid ;voorkonsing ,
die in de teekomst ziet. 11 n'est pas asvoorinneming. 11 gagne tout le monde par
sa hij wint een' leder door zijn versez prevoyant, hij ziet niet genoeg vooruit. Je prevoirois tout , si j'etois aussi pre,
pligtend voorkomen , door zijne gediensvoyant que vous ik zoude alles vooruittigheid.,
zien, indien ik zoo vooruitziende was
?revenant; adj. voorkomend, innemend, ge•
als gij.
dienstig, beleefd. Un homme tres een
zeer voorkomend man. Une physionomie Prev6t, m. opperfle', opeener over lets,
titel van verfcheidene ambtenaren in burte, eene innemende plzyfionomie, een
ger/like en lijffirairelijke zaken, opperinnemend gelaat.
regter, halsreg.ter, provoost. — des marPrevenir, v. a. voorkomen, voorinnemen.

chands, opperfle, hoofdman, voorzitter
der kooplieden. d'une salle d'armes, de
clause, de voorvechter in eene fchermfchool, voordanfer in eene dansfchool.
d'un chapitre , proost van een kapittel.
hij heeft een zedig gelaat, dot voor
Le — d'une communaute d'artisans, de opziehens inneemt ; voorkomen, eerder aan.
ner, opperfle van een gild (doyen), de beer.
komen. 11 vouloit venir me voir, mais
je l'ai prevenu, hij evilde In& bezoeken,
— de Parmee ou grand —, de kapitein go"
weldiger of provoost van een leger. Le —
maar ik ben hem voorgekornen. Le coo.
d'un regiment, de regiments provoost. -rler de France prevint celui d'Espagne , de
royal, de koninklijke opperregter. — des
Franfche kourier kwam eerder aan dan
bandes francaises, de geweldiger, veldde Spaanfclse. J'aime mieux l'heure du
regter der Franfehe garde ,van het Franrendez-vous, que de le faire attendre , IA'
fehe voetvolk. Le grand — de France,
liever voor den tot de zamenkornst
on de l'liOtol du roi, de opperhofmaarbefiemden tijd aankonte-n, dais hem laten
fchalk van Frankrijk, des konings op.
Vachten. — son malheur, zijn ongeluk
perhalsregter. Le — de de opper•
voorkomen , verhoeden. Sans une grace
bevelhebber to Parijs , om daar en in
prevenante du ciel, zonder eene voorkodeszelfs omtrek voor de veiligheid op de
mende genade des hemels. Quelque-fois
wegen re waken. Le — des marechaux out
la sagesse prdvient rage, fonstijds komt
het verfland den ouderdom to voor ; few
de la marechaussee, opperregter, die, van
tifds komt het verfland voor de jaren;
de maarrchalken van Frankrijk over de
dieven , landloopers, enz. gefield is. Le
innemen, gewinnen, op zifne zijde bren— du cours de monnaie , de oppermunt•
gen. Il a prevenu ses juges en sa faveur,
meester. general de la marine, de ophif heeft zijne regters to zijnen voordeel ingenomen, voor zich gewonnen. Se
pergeweldiger van het zeewezen, gene.
hisser — pour q. q., zich voor iemand
raal auditeur. — d'équipage, icheepsprelaten gewinnen , op zijne zijde laten
voost (een oudmans baantje op een fchip).
blengen. —q. q. de q. ch., iemand to wmarinier, opzigter over de gevangenen
ren van lets berigt geven, to voren melop een fchio ; prop. iron. Va.t-en battre
le to gagneras double amende , wordt
den. Je l'ai fait — de mon arrivee , ik heb
liens to voren van mijne aankomst
van menfchen gezegd , die voorgeven, dat
berigt gegeven. Je viens vous —
zij niets to doen hebben.
de sa visits , que vous aurez demain de Prêvotal, e, adj. tot deszelfs regtsgebied
(tot den provoost of halsregeer) behoo.,
lui, ik kons u berigt geven van het
reads.
kezotk, dat gii worgen van liens zult
Ii Pa prevenu par toutes sortes de bons ofices , hij is hem door allerlei goede diensten voorgekomen. II a un air
de modestie qui previent en sa faveur,
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Prev6talement, adv. halsregterlijk, zonder
appel in halsregt.
Prev&e, f *laisregters ambt of gebied,
preostfchap, o.
Prevoyance, f. voorziening,voorzorg;veoruifzigt, ts. 11 a une grande sur tout cc
qui peut arriver, rien n'echappe a sa —,
hij neeft eene groote voorziening over
alles was. gebeuren kan, niets kan zijne
voorziereing ontgaan. Detourner un mal par
sa
knead door zijne voorziening,
door zijn vooruitzigt afkeeren.
Prevoyant, e, adj. vooruitziends, voerzigtig.
Preyer, Prover, Pruyer,
een zekere vogel.
Priape, t. de myth. Priapus, de noon
van Bacchus en Venus , de befchertsgod
der teel- of fthaamdeelen van den mensch;
oak was hij de god der tuinen. — de
mar, zekere plant.
Priapee, f. onkuisch, ontuchtig gedicht ;pl.
feesten ter eere van Priapus.
Priapisme,
t. de med. onit'illige en pijne
lijke fiend der mannelijke roe-de.
Priapolite , f. t. d'bisc. nat. Peen, die de gedetente heeft van fork gekruide worst,
van de mahnelijke roede, tn.
Pri g ,
genoodigde.
Prie-Dieu,
gebedenhuisje, a.; voetbank,
weiarop men knielt om God te bidden.
Prier, v. a. bidden, !meekest; verzoeken.
q. q. de q. ch., iemand om iets bidden, verzoeken. Dites-moi un pen , je vous
prie, zeg en‘j eens , ik kid u eilieve
— Dieu, tot God bidden. Je vous prie,
rendez-moi cette grace, ik bid, fmeek u ,
betoon mij die genade. Je ne le prierai
plus de rien, ik zed hem om clots moor
verzoeken. Je l'ai prie pour lui, mais
ne le vouloit pas, ik heb het voor hem
verzocht, maar hij Wilde het niet. —
&amour, em bewijs van liefde bidden.
Je l'aiivainem.ent pride cl'amour, to vergeefs
fmeekte ik haar om hare liefde; prov.
C'est le — de son deshonneur, daarmede
met dit verzoek durft men niet tot hem
komen, komt men hem engelegen. Demander a emprunter c:iez un avare, c'est le —
de son deshonneur, wanneer men van eenen gierigaard wil leenen , konet men
hem ongelegen; noodigen, verzoekex. —
q. q. a diner, iemand ten eten verzoeken,
noodigen. On l'a prie a la note, men
heeft hem tot de bruiloft genoodigd. 11
ne prie pas comme it joint les mains, hij
is niet zoo vroom, als hij daarvoor wil
gehouden, aangezien warden. 11 est de
ceux qu'on a pries de la ceremonie, men
heeft hem, hij is onder degenen , die men
heeft verzocht, genoodigd, de plegtig.
heid bij to wonen ; t. d'ecrit. sainte. Veillcz et priez , de pear que vous n'entriez en
tentation, weak en bid, op dat gij niet
in verzoeking volt. — les saints , tot de
heiligen bidden. Et sur ce , je prie Dieu
vous ait en sa sainte garde, waarme..
de ik God bid, dat hij u in zijne heilige befcherming Herne. Les pries, de ge
noodigden, verzocnten.
Priere , f. gebed, verzoek , o. bede , y r. Dieu
a exauce ma —, God beefs mijn gebed
yerhoord. Employer des menaces et s,
ftneekingen , gebeden en beareigingen gebruiken. Il ne l'a pas fait a ma - , hij
heeft bet op mijer verzoek niet gedaan.
Se mettre ea.--,zisle tot het gebed .(Chik-
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ken. tin livre de s , een gebedenboek.
L'heure de la —, het uur des gebeds. La
— du matin, het morgengebed. Dire, faire des — s matin et soil, des morgens en
des avonds bidden. L'oraison dominicale
en la plus belle ties — s, het gebed des
Heeren is het fchoonfie gebed.
Pries, m. p1. zie Prier.
Prieur, m. cure , f. prioor, kloostera
voogd, kloostervoogdes. Grand — de Pordre de Malthe , grootprioor van de Malthefer orde ; prov. I1 faut toujours dire du
Dieu de M. le —, men Inset altoos met
achting fiereken van zoodanigen , van welke men afhangt.
d'enterrement , bed.
der, aanfpreker.
Prieural, e, adj. dot den prioor aangaat.
Prieure, f. kloostervoogdij, yr. priest,fchap , o: prioraat, de woning, het buzz
van den kloostervoogd.
Prima., m. t. de mar. (au Levant), prom'.
van verzekering , asfurantie.
Prima mensis, vergadering tier dektores
in de godgeleerdheid te Perils, die op
den eeefien nsaandag der maand geheudes; nerd.
Primaire, adj. deole—, lagerefchool,waarits
de eerstbeginnenden onderwezen warden.
Primat, hoofd der goestelijkheid in eels
land, opperfle kerkvoogd, prinsaat. L'archevéque de Tolêde se dit d'Espagne, et
celui de Cantorberi est — d'Angleterre, de
aartsbisfchop van Toledo beet primaae
vale Spanje, en die van Canterburij pria
meat van Ent; eland
Prinaatial, e , adj. ander coven primaat behoorende , fiatinde. Line eglise — le , cone
kerk, die ender eenen primaat fleet,
waarvan eon prinzaat het hoofd is. Jurisdiction — le, regtsgebied van eenen opa
perfien kerkvoogd.
Primatie, f. opperkerkvoogdif , het primaatfchap. Les prerogatives de la —, de vooree
regten van het prirnaatfchap.
Prim.aute f. opperhoofdigheid ;. de eerfle
rang, m. voorhand; overlie gezag, o.;
t. de jets. het voor de hand libelen. La
— du pape, de apperhoofdigheid van des
pates. La — du saint siege, het opperfle
gezag vast den pausfelifben floe. Nous
avons tous deux les mêmes points, j'ai gagne
de, par hobbenbeiden even veel one
gen, ik win, om dat ik de voorhand heb.
Prime , f. do eerlie der kanonikale getijden,
het eerge der zeven kanonikale uren in de
Roomfche kerk; t. d'arsth. het tiende gedeeelte der eenheid ; t. d'astr. — de la lune, nieuw
licht, o. nienwe mean. La lane est en.
—, het is nieuw licht; t. de com. mon.
het vier en twintigfie gedeelte van eery
grein. La — ou lame de Segovie, de fit'na
fie Segovilche wol, yr.; t. de jeu. vier
beeriest van verfchillende kleur, maar
gelijke oogen of beeiden, in het zoogeneemde ambigufpel, waarin men flechts
vier kaarzen krijgt. La grande —, do
groote prime (van moor dan dertig one
gene; t. de mar. premie, prijs van asfuresale La — se pate d'avance, de premie i;erdt vooruit betaald. — de lotem
lie, loterijpremie, prijs. Ces billets de
loterie portent un on deux florins de —, op
de ee loterijbriefles geeft men een , of
twee gulden premie; t. de pèch. Sardines
de -mach: pear:gene fprot of fardifeen;
de xaf. priem bij fuiksrr.afie
qp
sae
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nadeurs, om de fuikerbrsoden te doorfieken ; t. d'escr. eerfle !filling van hem,
die den degen trekt ; t. de joa. d'emeraude, fmaragd , ivanneer hie* in het ?roene valt.
d'amethyste, amathist, wansneer hij in het violet valt; t. de mar.
kooptrekpenning, plokpenning bij gene
veiling, m.; (de) —, adv. de — saut,
flraks, vlug, bij den eerfien opflag (au
premier abord).
* erimedi, m. was de eerfte dag eerier dekade , volgens de benaming derzelve in
den Franfthen almanak.
Prime-morue, f. t. de cony. kabeljaanw van
de eerfle vangst.
Primer, v. n. et a. voor zijn, te haven
gaan, den loef affleken, overtreffen,
den voorrang Isebben ; uitmienten. Ce
garcon prime partout, deze jongen is overal yoor, count overal uit. C'est stir tout
an
, qu'il prime, bijzonder in het fpel
is hij de eerfle, mune hij Ce con.
tier a prime celui qui etoit parti avant lui ,
deze keener ie dengenen, die veer hem
vertrokkeu is, voorgekemen.
Primarain , e, adj. eerst , oud.
Primerole, zie Prinievere.
Primeur, f. nieuive tijd (van yruchten);m.
Les (raises , les pommel de terre soot citeres dans leur —, de nieuwe, eerfle aardbezien, aardappelen zijn dour; ph de
vruchten van den nieuwen tijd.
Primevere, Primerole, f. ou fleur de coucou,
herbe a Ia paralysie , t. de bot. flentelbloem
(primula veris).
Primiceriat, m. waardigheid van den eer.
lien kerkhser, de gen, yr. dekenfchap in
de kerk, o. (kerkheer.
Primicier,, ou prineier, m. (Wen, eerfte
Primipare, adj. Femme —, vrouw,, die y'oor
de eerfte keen in het kraambed komt.
Primidi, zie Primedi.
m. t. d'anat. pl. foldaten van
de eerfle Romeinfche krijgsbende.
Primipile , m. t. d'anat. de eerfle hoofdman
of kapitein van zulk eene betide.
Primitif, ive, adj. et s. eerst, oorfpronketive, ou la —
lijk, eudst. L'eglise
eerfte kerk. Mot grond- of evottelwoord. Couleurs — yes, hoofid-, grondkleuren.
Primitivement, adv . oorfpronkelijk. Ce mot
est employe — pour signifier, dit woord
is oorfpronkelijk gebruikt om aan te
duiden, te beteekenen.
Primo, adv. eerifelijk, vooreerst, ten eerie, in de eerfle plaats.
Primogeniture, 1. t. de jur. eerstgeboorte.
Esau vendit sa — pour no plat de lentilles
Ezau verkocht zijne eerstgeboorte ,voor
eenen fchotel linzen. Les enfans succe- dent a leurs pere et mere sans distinction
de sexe ni de —, de kinderen volgen, beerven kunne ouders zonder onderfcheid
van geflacht of van eerstgeboorte.
Primordial, adj. Primordialement, adv. zie
Primitif, Primitivement.
Primulacees , f. pl. t. de bot. plant van het
geflacht der ftentelbloem.
t Prin , m. eerfle.
Prin-file ,
fijnst gefponnen tabak, foort
van krultabak.
Princault , m. eerfle flag.
Prince , m. vorst, print. Avoir accts aupres du —, toegang tot den vorst hebbcn.
II. a $u plaire au —, hij beef: den prins
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%Win te behagen. C'est un
gee, het is een Duitfche prins. Les
du sang, de: prinfen van den bloede. —
hereditaire , erfprins. — royal, kroon.
prins. — de l'empire, rijksvorst. Vein.;
perm. l'a eleve a la dignite de —, de keizer beef: hem tot den vorstenfland ver•
heven, tot prins gemaakt. Le — des ea..
nebres, de vorst der duisternis (de duivel); fig. Le — des pates i des orateurs,
des philosophes, de vorst, het hoofd, de
voornaarnjle der dichters, der redenaars,
der wijsgeeten. St. Pierre et St. Paul
furent les — s des apOtres, de h. Petrus
en Paulus waren de voornaamficen, do
vbrsten, de hoofden der apostelen.
Princerie, zie Primiceriat.
Princesse , f. vorstin, prinfes. Les — s du
sang , de prinfesfen van den bloede.
Princier, m. zie Yrimicier.
abdij van prin.
Princiere , adj. Abbaye
fesfen.
Principal, m. hoofdperfoon , tneester ,
cipaal. Les principaux des colleges, de
hoofdperfonen der collegien, leerfcholen;
hoofdrom, y r. kapitaal, o. it me doit
tant du — et des interets, hij is mij
zoo veel fchuldig aan kapitaal en inte"
resfen. Les interets excedent le —, de
renten zijn graotet dan de hoofdfom;
heofelzaak, vr. hoofdpunt, o. Le — de
l'affaire , het hoofdpunt van de zaak.
Vous oubliez le —, gij vergeet de hoofdzaak.
Principal, e, adj.voirnaamst,hoofdzakelijk.
Ma -- a obligation , mijne voornaamige
verpligting. C'est la son — defaut, dat
is zifn voornaamfle gebrek. Les points
principaux d'un trait , de voornaamfle ,
hoofdzakelijke punten van een verdtag ,
van eene onderlzandeling; t. de geom.
L'axe d'une ellipse, de groote as in de ellipe(la'ngrond)der kegelfnede. L'axe — d'u.
ne hyperbole , het brandpuntiof de eerfte as
eener ,zijperbool , wasfende kegelrnede ;
t. de jur. Le — oblige, de hoojdfchuldenaat.
Principalement , adv. voorname k Vizored ,
hoefdzakelijk. Je recommande a mes enfants — la crainte de Dien, ik beveel voornarnelijk aan mijne kinderen de vreeze
Gods. 11 s'y applique —, hi/ legs zich
hoofdzakelijk, vooral daarop toe.
Principalite , f. opperbefluur van een collogie , eener fchool % rektorfchap , rektoe
raat, a.
Principa.t, m. vorstendom , o. Le — de Catalogue, het vorstendom vats Catalonie.
Principaure, f. vorstelijke waardigheid,
oppermagt ; -vorstendom, prinsdom, o.
11 aspire a la —, hij flaat naar de vorstelijke waardigheid. Eriger une terre en
een land tot een vorstendom verhef..
fen. La —4 de Neufchatel, het vorstendom
Neufchatel; p1. overheden.
Principe, m. begin, o. oorfprong, grandbeginftl, grendregel. Dieu est le — de
mutes choses, God is de oorfprong vent
alle dingen. Les —s, les premiers elements
d'une langue , de beginfelen eener tad!.
Il veut parler d'un art dont it n'a pas sett•
lement les s, hij wil van eene kunst
fpreken , waarvan hij niet tens de grondbeginfelen ke p t. 11 ne fait Tien que par —
d'honneur, hij doer alles nit beginfel,
s, hij
grond Val; eer, 11 a de boos
beefs
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keeft goede grondgellingen grondree
gels; t. de chim. hoofdfloffen der fchelkunst, y r. — s actifs et passifs, werkende (gelijk het zeut, de zwavel, de
kwik enz.) en lijdende grondbeginfels
Principesque, adj. van den vorst, prins,
wat hem behoort.
Principiant, e, adj. beginnende,
Principie , e, adj. t. de chin;. Principes
— es, grit grondfloffen bejlaande , beftanddeelen.
1 Principier, v. a. beginnen met de beginfelen van iets to geven, te leeren.
Principion,
plot, m. iron. klein, gering
vorst ; are; prinsje o.
Prinfild , zie Prin-file.
Prinos, m. t. de bot. zie Cassine.
Printanier, ere, adj. de lents aangaande.
Des fruits — s, des fleurs ores (du prin.
temps), lente vruchten, bloemen.
Printemps , m. lente, y r. voorjaar, 0. Un
— pluvieux, eene regenachtige lente. Un
beau jour de een fchoone lentedag.
C'dtoit clans le —, au milieu du —, het was
in het midden van het voorjetar. Au —
la nature se renouvelle , in de lente vernieriwt zich, herleeft de nattier; fig.
Dans le
de sa vie , in den bloei zijns
levens, de tijd der jeugd.
Prione , m. houtkever, foort van gekorven
dierije.
Prionopte , tn. t. d'hist. nat. zeehaan. Le —
volant , de vliegende zeehaan.
riorat, priestorfchap, prioraat, o.
waardigheid, bediening Bens priesters,
yr. Pendant son —, gedurende zijnpriesI terrchap.
Priorite, f. voorrang, voorgang (in tijd of
rang), M. meerderheid, y r. La — de saisie d'hypotheque , het vroegere beflag van
cen onderpand, eene kusting, fehepenkennis. — de date, vroegere elagreekening ; regt van eerder te fpreken, terder gehoord to weirder:, Des deux
questions qu'on devoit mettre aux voix ,
le qu'il proposa obtint la —, van de twee
y ragen, waarover zoude geilemd worden,
verkreeg degene, welke hij voorbragt,
den voorrang, het regt van eerderheid.
Pris , e, adj. et part. zie Preadre.
Prisable , adj. prijswaardig.
Priscillianites, m. pl. volgelingen van P ylecellianus, die de ziel van eene goddelijke zelfgandigheld geloofden.
Prise, f. wegneming, yerovering, innsming, b,emagtiging , aankaling, gevangenneming , vangst ; buit, prijs, tn. La
— de cette de verovering, inneming
van deze gad. La — d'un vaisseau,
evegnetning , betnagtiging van eon fchip.
Ce navire est une bonne —, dit vaartuig
is een ichoone bait. Amener sa — dans
le port, zijne vangst in de haven voeren; handvatfel, Ce vase est tout
rond, it n'y a point de — dit vat is gee
heel rond, er is geen handitatfel ann.
11 n'y a point ;de — a ce clou, ate," dive
fpijker is geen vat aan; fig. II a trouve
sur vous, hif heeft gelegenheid !evenden, u bij te kamen, u te kunnen berispen. Jenne fine de bonne —, meisfe dat
newbaar is. Etre en —, in gevaar zijn
em genomen to worden. Elle est hors de
—, zij is buiten gevaar, buiten her bereik, kan niet genomen worden.
Donner — sue sok son enact:al, gelogen-
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held aan ziinen viland em van
hem benadeeld, berchadigd te worden.
Il s'etoit empare de ce bien, mais on lui
a fait lecher —, hif had dit good bemage•
tigd, maar men heefti het hem weer af.
genomen does: loslaten. Les dogues
d'Angleterre ne lechent jamais —, de Engelfclie doggen (hoiden) laten nooit los,
watt zij eons gevat hebben. Le roi est
en—, de koning is fchaak (in het fchaakfpel). Cette belle est en —, daze bite
lardbal kan gemaakt worden; fig. Ile
ont dispute longtemps , sans qu'nn d'eux
ait voulu lecher zij hebben Lang getwist , zonder dat een van hen wilds
toegeven , loslaten. Its one eu — ensemble, zij hebben twist met elkander get.
had. En venir aux — s, handgemeen warden. Lcs deux armees en vineeat aux — s,
de beide legers werden handgemeen; fig.
Its en sons aux — s; zif zitten elkander
in het haar ; t. de prat. La — de corps,
perfoneel arrest, verlef, am iemand to
vatten. Donner — de corps contre q. q.,
op iemand arrest verleenen. partie,
akte , door welke men tegen eenen regter een regesgeding begint. La — do
possession, beziinerning. La — d'armes,
het opvatten der wapenen. Il fut conciainne pour — d'armes, hif werd veroori
deeld, om dat hi/ de wapenen had opge.
vat. rat eté present a. la — d'habit de
sa soeur, ik ben tegenwoordig geweest,
teen zijne zuster het geestelijk kleed
aannam, non word; t. de mon. --d'essai , proefgek taunt muntproef ;
fnuilje, e. hetgeen men op eens neeint,
dogs. Voulez-vous prendre une — de tabac?
wilt gij goon fnuifje nemen? Une —
(portion) de café, de rhubarbe, eene do.
fis, portie koffif , rabarber.
Prisee, f. [chatting, waardering. Faire la
— des meubles, huisraad, meubels laten
waarderen. Ce tableau est rendu au desSOUR de la doze fchilderii is ender
de waardering verkecht; prov. Elle est demeurde pour la —, zij is blijven zitten , em dat niemand haar good genoeg
was; zij is cud g.eworden, zonder eenen
man to krifgen.
Priser, v. a. !chatter:, waarderen. Son pé.
re a prise les Byres, zijn vader heeft de
boeken gewaardeerd; prov. Il prise tra,p
sa marchandise, hij waardeert zijne koopwaar to bong , hij verheft zijne zaken
te hoog ; fi.hatten, hoogaghten. On pri.
se beaucou.p ce predicateur, men fchat
zeer diets predikant , wen acht hem
hoog. 11 se prise fort, et ne prise guere,
les autres, hij houdt veel van zich
yen, maar [chat zelden anderen hoog.
euse, f. ovaardeerder,, fchat.
Pkriseur,, m.
ter, waardeerfler. On prendra des
experts pour ces meubles, men zal
ge waardeerders y ear dit huisraad ne-,
men; t. de jur. Un huissier un, huist
sier vendeur, een [chatter, waardeerder
van epenlijk te verkottpene zaken, een
geregtsdienaar, die aanflaat en verkoope,
vendurneester.
Prismatique, adj. in prismatifchen vorm,
eene kantige
kantig. Une ague
gazer.
Prisme, m. prisma, kantzuil, yr. tri•
angulaite, driehoekige kantzail. Avec ur*
— de Neve on Voic les 'sept colleurs
Pare(4'1"
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teloos, ontbloot. Vivre en homme als
l'arc-en.ciel on primitive— s, met ten glaprivaat mati,ambteloos leven(niets to doers.
zen prima zietmen de zeven regenboogshebbende). 11 scene une vie — de, hij leidt
of grontikleuren.
een afgezond.erd, ambteloos levees. II l'a
Prison, f. gevangenis, y r. kerker,, m. ge
mis en prison de son autorite ee, hij
vangenhuis , v. Mettre q. q. en
beef: hew op eigen gezag, eigenmagtig,
wand in de gevangenis zetten. Sous pet
in de gevangenis gezet ; heimelijk. Une
ne de —, op kerkerflraf ; fig. Le corps
prison — de , eon heimelijk, bijzonder
est 'a— de Paine, bet ligchaam is de leer
de
gevangenhuis. Les lois defendent les pri.
ker der ziel. II re veut point sortir
Sons — ees, de wetten verbieden de heisa , hij toil zich van zijne boeijen
enelijke gevangeni.sfen. Le conseil ou
niet ontdoen ; prov. pop. I1 est dans la
conseil d'etat, de geheimraad of flaats— de t. Capin zijne fchoenen of hearraad. S'obliger en son propre et — nom ,
zee; drukken hem, hij heeft al te naauzich in zijnen eigenen en afzonderlijwe fchoenen aan.
ken naam, voor zijnen eigenen perfoon
Prisonnier,, tn. — iere f. gevangette. On l'a
Verbinden. 11 parle en son propre et —
mene —, men heeft hens gevankelijkwegnom , hij fpreekt in zifnen eigenen naam,
, hij heeft zich
geleid. 11 s'est rendu
voor zich alleen; tam. Un oiseau , eve
d'etat, flaatsgevangevangen gegeven.
tamme y oga. Des bates — ees, tamme
iere, men houdt
gene. On la retient
beesten ; fig. Defiez.vous de lui, east un
s de guerre , krifgshaar gevangen.
canard
—, vertroaw hem niet, bet is een
gevangene. I envoyer un sur sa parole
loky ogel ; vertrouwd, vertroowelijk,
d'honneur, eenen gevangenen op zijn 'woord
gemeenzaam. C'est etre un pen trop —
van eer loslaten. La garnison est — iere
que &en user de la sorte, dat is een weide guerre , de bezetting is krijgsgenig to gemeenzaam , te vertreuwd, alvangen.
dus to werk to gaan; beroofd, enz. zie
Pritande, 1. eertifds een hospitaal to titheverder Priver.
ne , waarin ne zoodanigen onderhouden
warden , die den ftaat eenen aanmerke- t Privement, adv. (inus.) op eene gemeenzame , vertrouwelijke wijze, op eenen verlijken dienst betoond /sadden.
trouwden voet.
Privable , adj. dat verdient ontze-t, ontbloot,
Priver, v. a. berooven, ontblooten, ontzet•
beroofd te warden.
ten. 11 est prive de sa charge, hij is vats
(inns.) , zie Familiarite.
Privance ,
zijn ambt ontzet , beroofd. Cette fluxion
Privatif, ive , adj. t, de gram. bersovend ;
l'a privde de la vue, doze zinking hoofs
ontkennend. La particnle i n est — ive au
Naar van het gezigt beroofd. 11 se volt
commencement des mots in digit e, in u t
prive de toute consolation, hij ziet zich
e, in accessible etc., het voorvosgfel
van alien troost ontbloot. Se —, v. pers.
in in de woorden indi gne, inut izich onthouden ontbloeten, berooven.
1 e i nacc es sible enz. is ontken11 salt se — de bien des choses hij west
nend, of toont het tegendeel van de woortics van veel dingen to onthouden. Je
dendigne,utile, access ible,aan.
me suis prive de beattcoup de choses pour
Privation, f. verlies, o. berooving , derving,
le soutenir, ik bob enij van reel zakenontbering ; gebrek aan het noodwendige,
onthouden, on: hem flaande te houden. •
gemis, o. La — de la vue, het yerlies
Privilege
, m. voorregt , o. vrijheitl, yr.
de
toute
consolay
van het gezigt. La —
privilegie. Les — s des villes , de voortion, de derving van alien troost. Votre
regten der fleden. d'impression , ou —
absence est pour moi une grande sews
du grand ocean, privilegie van drukpers,
afwezigheid is voor mij erne groote ontvan
eon werk, dat eon ander niet snag
bering. Il est dans la — de toutes choses
drukken. e- de la naissance, voorregt van
hij heeft aan al het noodwendige gebrek;
geboorte. La raison est un — qui distin•
t. de phil. Aristote reconnolt trots prin.
gm, les hommes de la bete, de redo is een
cipes des chases naturelles : la matiere, la
voorregt, dat de mensch van het boost
forme et la , .eiristoteles neemt drie
onderjcheidt. Il a le — de faire clans cet.
grondbeginfels,eigenfchappen der natuurte maison tout ce qui lui plait , hij heeft
lijke dingoes aan de ftof, de wren en
de
vrijheid in dit huis te doses, vat
de niet aanwezigheid ; t. de thdol. — volon.
hem behaagt ; voorregtsbrief, Fro.
taire, vrijwillige onthouding. Vivre en
duire son — zijn voorregtsbrief voor—, in onthauding leven, zich alles moeleggen ; t. de jur. Le bailleur de fonds
ten onthouden.
a
un sur le prix de l'heritage, de ver.
lui
Privativernent, adv. bij uitfluiting. Ott
huurder van groittiflukken beefs een vrija accords sa demande — a tout autre , men
heids-, voorregtsbrief op de waarde der
beef: hem zijn verzoek bij uitfluiting
erfenis.
Tan alle anderen , toegeflaan. Avanta.
ger un heritier — aunt autres , eenen erfge- Privilegie , e, adj. bevoorregt, geprivilegeerd. C'est un creancier —, net is een
vaam boven anderen bedenken, bevoorbevoorregte fchuldeifcher. Entre les ere.regten.
anciers s, la preference se regle par les
Privaute , f. al to groote, overdrevene gedifferentes qualites des privileges, under de
meenzaambeid, ver trotswelijkheid. 11
gepriy ilsgieerde fchuldeifchers rigs zich
vit chez eux dans leur maison avec beau.
de yoorrang, de preferentie naar tie hoecoup de hij leeft met lien, in hun
danigheid
der pravilegien, voorregtsbriea.
Issas, ep eenen zeer gemeenzamen, vet-Yen.
trouwelijken vest.
Price , fekreet, heimelijk gemak, huis- Privilegier,, v. a. een voorregt toeflaan.
prijs, m. lvaarde, yr. — modi.
je, o. Il est an —, hij is op het huisje, p rint,
que , matige prijs. Acheter q. ch. au plus
fekreet.
jets voor den hoogfien prijs koohaut
Prive , e, adj. privaat, geenen post bekleepen. D. l's vendu a bat, bon , hij beefs
dende y afzenderlijk, ajgezonderd ambhet
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het voor eenen laves prijs, goedkoop
verkocht. Acheter a vil —, au — coAtant,
au — de marche, a — fixe, voor eenen
geringen prijs, fleotprifs , voor den inkoopprijs , voor den markt , bepaalden
of fastgeftelden prijs koopen. A quel —
me cederez vous ce drap ? voor welken
prijs wilt gij mij dit lakes: geven ? N9tts
sommes convenus de, du --, wij zijn
het met den prijs eens geworden. Ce
drap est de , dit laken is van itiaarde , is kostbaar. Vendre q. ch. a non —,
lets onder de waarde, met fchade verkoopen. Ces merchandises soot hors de —,
deze koopwaren zijn beaten prijs; hebben geenen bepaalden prijs. Achetez-le
quelque
que ce soit, a tout —, keep
het, voor wat prijs het ook moge zijn.
Mettre la tete de q. q. iémands hoofd
Op prijs flellen, vogelvrij verklaren.
C'est un — fait , het is een gezetteprijs,
waarop niet sneer valt te dingen. Mon
frere a remporte le premier — de la seconde classe, snefn broeder heeft den eerfien
prijs van de tweeds klasfe behaald. On
fera demain la distribution des —, morgen
zal de uitdeeling der prijzen zijn; fig.
C'est un homme sacs —, dat is een man
van onfchatbare verdienfle. On lui a adjuge le —, men heeft hem den prijs toegewezen. 11 y a encore dix — dans tetra
classe de la loterie, daar zijn nog Lien
?rijzen in deze klasfe der loterij. Au
—, adv. in vergelljking van, ten aanzien van. Ceci n'est Tien au ou au
pros, de ce que vous venez d'entendre , dat is
viets in vergelijking van ,met dat gij vernomen hebt ; prey. Je vous le donne pour le
qu'il me coAte, ik verhaal het a, zoo
als ik het heb gehoord.
Pro-abeille, f. bijen infekt, o.
Proagore,
t. d'ant. woordvoertler, aanfpreker van een gezantfchap.
Proarosies f. pl. t. de myth. offer, dat men
aan de godin Ceres deed voor het zaed;
zaadoffer, o.
Proaulion, m. t. de mus. anc. voorfpel op de
fluit . o.
Probabilioriste, tn. die de leer der waarfchijnlijkheid onderwijst.
Probabilisme, m. leer der' waarfchijnlijkheld ,
Probabiliste, aanhanger van deze leer.
Probabilite, f. waarfclzijnlijkheid, fchijnbaarheid ; fehijn van waarheid, no. 11
n'yapas de— a ce qu'il dit, daar is geene
waarfchijnlijkheid in hetgeen hip zegt.
Tout cola repose sue une
dit alles rust
op eenen fchijn van waarheid.
Probable, adj. waarfchijnlijk. 11 est —
qu'il viendra, het is waarfchijnlijk, dat
hij zal komen. 11 est — que la lettre
tle lui est pas parvenue, het is waarfchijnlijk , dat hij den brief niet beef) ontvangen, dat de brief hem niet is ter
hand gefield; s. tn. Preferer le certain au
—, het zekere, aan het waarfchijnlijke
voortrekken.
ProbablPment, adv. waarfchijnlijk. Il est
en belle passe, et — it n'en demeurera pas
la, hij heeft goede uitzigten , hij is op
eenen goeden wag, en waarfcisijnlijk zai
hij het nog vender brengen. 11 perdra
— son proces, hij zal waarfchijnlijk zijn
proces verlzezen,
Probante , adj. 1. t. de pal. En forme
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in echte vertu. Raison —, bewijzende,

overtuigende grond.
Probatif, ive, adj. bewijzend.
erobation , f. proeftijd in de kloosters.
Elle a fait trois mois de — avant de prendre l'habit , zij beefs Brie maanden
den proeftijd uitgehouden, voor dat zij
non werd.
Probatique , adj. zie Piscine.
Probatoire, adj. tot den proeftijd behoo.
rend. Acte bewifslchrift, dat een
fit:dent wegens zijne bekwaamheid, na
gehouden examen, verkeijgt , o. bul,
* Probe, adj. eerlijk, vroorn, regtfchapen.
Probite, f. redelijkheid, eerlijkheid,regtfchapenhcid, vrooneheid, deugdzaamheid.
La — est la vertu qui constitue Phonnete
homme, de regtfchapenheid, braafizoid is
de deu p d, die den regtfchapenen mass
uitmaakt. Ftre fidele aux deyoirs de la
, aan de pligten der eerlijkheid getrouw
zijn. C'est un homme de —, het is
een eerlijk man.
Prcblematique , adj. twijfelachtig; onbeflist,
beLwistbaar. Cette proposition est —, dit
voTtfiel, deze flelling is twijfelachtig.
Tout ce qui souffre le pour et le contra
avec une presque egale vraisemblance, est
—, al wat her voor en tegen met eene
bijkans gelijke lvaarkhijnlijkheid toe•
laat, is onbejlist, problematiek. Cette
nouvelle est fort dit nieuws is zeer
twijfelachtig.
Problematiquement, adv. op eene onbeflists,
onzekere, twijfelachtige it.ijze•
Problem e , m. twijfelachtig vraagfluk,
voorgel, waarvan bewijzen voor en ter
gen zijn, om te betoogen. C'est encore un
— de savoir laquelle de ces deux formes de
gouvernement est la meilleure, het is nog
eene vraag, een twijfelachtig vraagfluk,
een problema, ovelke van deze twee regeringsvormen de beste is. L'experience a decide, ce n'est plus un —, de andervinding beefs beflist, het is geene
vraag meer. — de morale , de physique,
de mathematique, een voorfiel, vraagfluk
nit de zede- , natuur- of wiskunde. R dsoudre un een voorJlel oplosfen. L'algebre
vous donnera la solution ou resolution de
ce —, de algebra zal a dit voorflel op
losfen.
Probole, zie Apophyse.
Proboscide , f. t. de bias. olifantsfieuit, m
t. cl'hist. nat. zeker infekt, met eenen
fnuit, dat men wel in de ingewandem
der dieren vindt.
Procathartique, adj. t. de med. Cause —
ne maladie , do eerfle, bewegende of golegenheidsoorzaak eener ziekte.
Procedé, m. handelwijs, manier van doen,
van handelen , yr. gedrag , o. Quel
c'est un strange
welke handelwifs!
dat is eene vreemde mauler van doen.
C'est un interes0, dat is een baatzuchtig gedrag ; t. de mepr. Il a des —s a,,ec
tons ses voisins, hij heeft met al zijnc
buren twist; t. tie chin/. proces, o. Le
— pour faire le phosphore, de hantlelwilze,
manier, die men meet volgen, om den
phosphorus to bereiden; t. de chic. Les
s sent determines par les instruments
qu'on emploie,de handelwifzen worden door
de werkeuigen, waarvan men zich be.
dient, befiemd.
Proceder, v. n. voortkomen, afkomen,voortfprui,
Q q4
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fpruiten. Sa maladie proc0c de cette
chute, zijne ziekte komt nit dezen val
voort. Cela procede d'une autre cause, dat
fpruit fat eene andere oorzaak voort ;
t. de theol. Le Saint Esprit procede du
Pere et du Fils, de H. Geest gaat nit
van den Trader en den Zoon; to werk
gaan, handelen, overgaan, II faut —
avec ordre dans Pexamen de cette airaire,
men moet met orde in het onderzoek van
doze zaakte week gaan. mar avec q. q.,
kwalijk met iemand handelen. Finissons
ceci, et puis nous procederons au reste,
wij zullen dit eindigen, en daarna zullen wij tot het overige overgaan; t. de
pal. on de prat. — un juerneut d'un proces, tot het vonnis van eon regtsgeding
overgadn. On procedera a la vente des livres, men zal tot bet verkoopen des- hoecontre q. q., tegen
ken overgaan.
pleiten,preccderen, femand in regten'vervolgen. par-devant le tribunal de
premiere instance, preeederen veer de regtbank van eerflen aanleg; t. de litt. Un
ouvrage , un poeme qui procede Bien, een
werk, een gedicht, waarin plan enuorde
heerscht.
Procedure, f.pleithandel, regtshandel, tn.
regtsgeding, o. bepleiting, y r.' Voila les
actes de cette dat zijn de flakken
van dit geding. Cet avocat entend tres
Bien la — , die advokaat verflaat den
regishandel, het geding zeer -good. On
a mis toute la — entre les mains du premier
president, men heell den ganfehen pleithandel in handen van den eerflen prefident gefleld.
vers met een
Proceleusmatique, m. Vers
lid van vier korte lettergrepen.
Proeellaire,
Petrel.
zie
Procellei, m. werktaig der ijsmafers.
Procephale , zie Macrocephale.
Procerite, f. hobgte , verheifing.
Prods, m. geding, regtsgeding, pleidooi
? rotes, o. regtshantdel, m. Avoir
etre en —, een proees hebben, in rearshij heeft
geding zijn. 11 lui a fait un
here een geding aangeditan. Ii a perdu,
son —, hij heeft zijn proes verloren.
nleuw weer 1
Rallumer un , een procee
beginnen. Instruire un een pleidooi
opflelleti. — thi,,parti,'proces, wanrin de
regters van gelijk getal van gevoelen.
zijn. — verbal, fchriftelijk verflag, o.
Terklaring van hetgeen men getien , geboord`, vernomen en gedaan heeft , om
veer 'den regter to berigten ; notulen
a q. q., iemand
vr.
fig. Faire le
vereeideelen. On faisoit le votre Eyre , quand vous avez paru, men fprak het
oordeel,' over uw boek, teen gij vet-fcheent. Il est diable en —, hij is een
duivel met - procesfen voeren, Sans alienne (sans autre) forme de —, zonder verdere omflandigheden.' Il a gagne le —, zijn
ondernemen is hem gelukt. C'est un misantrope qui feroit lc — au genre huniain,
hij is een menfchenhater,, die het geheele menfchengeflacht zoude verdoemen.
Faire un sur la pointe d'une aiguille , em
een wisfewasje, cm een' fpeldeknop, om
eene klemnigheid twisten. Mettre les parties hors de cour et de —, beide partijen
afivijzen, het regtsgeding laten ophouden ; t. d'anat. zie Apophyse; t. de claim.
proeet verrigtingen.

Processif, ive, adj. pleitzuchtig. Vest un
hoinme fort —, het is een pleitzuchtig
man.
Procession, f. procesfie, plegtige, godsdienstige omgang bij de Roomfchen. La
— tin saint sacrement, de procesfie vast het
hoogwaardige. I1 y cut un grand concours
cette , er was eon groote toeloop
bij dozen omgang. Voir passer la —, de
procesfie zien vodrbij komen; t. de theol.
La — du Saint Esprit , de uitgang des H.
Geestes ; fig. On ne pout pas Bonner et
aller en —, men lean niet op twee plaatfm gelijk zijn; men lean geen twee din.
gen gelijk Been.
Processionnaires' on -.Evollutionnaires f. pl. t.
d'hist. nat. rupfen,die in lijnen gaan,' de
cone aehter de andere, hebbende haar
opperhoofd voorop.
Processionnel, Ii. t. de lit. gebeden-, ge.
zangboek veer procesfien, ot.
Processionnellement, adj. in procesfie, emgang, isa rijen. Its allerent tons —
Peglise, zij gingen in rijetz naar de
kerk.
Processionneur, in, die naar de procesfie,
met dezelVe gaae.
Processus , t. d'anat. verlenging.
rochain, m. • e, f. naaste, evennaaste,
evenmensch. Aimer Son comme soi-meme , zijnen naasten al: zich zelven beminnen. L'amour du
de liefde des
naasten.
Prochain , e, adj. naast naastgelegen , na•
bijgelegen; aanflaande, eerst-, teekemende eerstvolgende. Dans la ville
in de nabijgelegene flad. L'annee —,het
aanflaande few-. La semaine e, de
;oekomende week. Sa perte est — e, zijn
ondergang is aanflaande. Je lui parlerai
a l'occasion e, ik zal hem bij de eerst•
volgende, eerstkomendegelegenheid fpre.
ken.
Prochainement, adv. t. de prat. naast ter st.
venant, bij den eerst- ,
daags. Alj terme
naastkomenden termiftt. Cela se fera
dat zal eerstdaags gebeuren,
Proche, adj. digt-, naast-, bifgelegen,
naast. La, ville la plus —, de naaste
Ces deux maisQns
m
sone fort — s, deze twee
huizen zijn zeer kort, nabifgelegen.
est son plus — voisin, hij is zijn naaste
buurman. Leurs Jardine sont — s Pun de
l'autre, hunne tuinen liggen naast elkan.
der, zijn belendend. Son plus — parent,
zijn naaste bloedverwant, zijn naastbeflaande. Ell est — parente, zij 'is eene
saaste bloedvriendin. Its ne sauroient
ttre plus — s parents , zij konden geene
nadere bloedverwanten zijn; s. pl. bleed:
vtienden, naastbeflaanden. C'est un de
not— s, het is een van onze bloedviienden.
nabij.
rroche, Prep. bij , digt, kort
demeure, — de la porte, hij woont
bij de poort. Cela est arrive plus — dela
vine que du bois , dit is digtir bij de
'Yea, dan bij het bomb gebeurd. Les
maisOns qui sont — de la riviere, de heel.
zen, die nabij de rivieren liggen; adv.
heel nabij. Il demenre'iei hij weonihier heel nabij. De — en —, adv. na elkander, van affland tot affland. Con.
per les bois de — en —, het horst vale
boom tot boom afhakken, den eenen Elam
na den anderen omhakken. Faire des conquetes de—en—,deeene verovering na de
an-
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en
52,1, dere waken. Il va mendier de
lig gnat bedelen van huis tot huh; fig.
en — it s'emparera de votre bien,
De
elkander,
hij zal zich allengskens,
van uw goed meester makn. De — en
hij is
est
parvenu
a
une
grande
fortune,
it
trapswijze tot een groot vermogen, gekomen.
vroegere flelling corer
Prochronisme ,
gebeurtenis in de tijdrekening.
Procidence f. t. de med. zie Chute.
Procigale , f. t. d'hist. nat. zoker krommend
infekt, 9. zie Acudia.
Proclamation, f. afkondiging, openbare bekeadmaking, uitroeping,proclamatie. La
de Pempereur, uitroeping tot keizer.
Faire une eene afkondiging dsen. La
— de la paix, de bekendmaking van vreeene proclamatie opde. Rediger une
Proclamer, v. a. openlijk nitroepen, afkondigen, bekend maken. L'armee le proclama roi, bet leger riep hem openlijk tot
koning nit. Cette loi est — ee , doze
wet as afgekondigd, bekend gemaakt;
fig. La renommee a proelame les grandes
actions de ce general, de feig n; beef: de
groote daden van dezen veldheer bekend
gemaakt, verfpreid.
Proclitique , adj. den accent of teon op het
volgende woord buigende (in het Grieksch).
Procombant, e, adj. t de bet. nederliggend .„ ter aarde vallend. Une tige te,
een liengel, die nit zwakte op den grond
nodes belt.
plaatsverv4nger
Procomraissaire,
p.
van eenen commisfaris.
Procdndyles, na. p1. t. d'anat. been van het
eerfie lid der zich aan de hand fluitende
vingers , o.
Proconsul, m. t. d'hist. Rom. landvoogd ,
fiadhouder, bij de oude Rome;nen. 11
fist envoye — en Asie, bij werd als landvoogd naar adzii gezonden.
Proconsulaire, adj. ProNince eene provineie , dte door eenen landvoogd beguurd
wordt.
proconsular, m. fiadhouderfchap, landvocgdiffchap , o. Aspirer au —, naar de
landvoogdifrchap haken.
Procreation, f. voortteling. La — des pnfants, de voortteling der kinderen.
Procrder, v. a. telen, voorttelen. La fin
du mariage est de — des enfants, het togMerk van het huwelijk as om kinderen
voort to telen ; t. de prat. Les hoirs
ees de son corps , zijne lijferven.
Procris, m. zeer fchoone kleine dagkapel., yr.
Proctalgie, f. t. de med, fmart on het aarsgat, yr.
Proctite , m. t. de med. ontffeking aan het
aarsgat, yr.
Procroptose f. val van eene fluitfpier.
ProcurateUr, M. procurator of verzorger,
een overheidiperfoon in de Itallaanfche
gemeenebesten die het opzigt had over
het good der weeZen, erg dergenen, die
zonder kinderen of testament overleden
waxen.
procuration, f. volmagt, procuratie. Il a
une ample —, hij heeft eene uitgebreide
yolmagt. Donner —, volmagt genen. 11
agit en vertu de — hij handelt volgens tone
volmagt. La — doit etre parafee par cevolmagt meet met
lui qui la donne
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den nanm des genen, die ze geeft,
derteekend zijn.
Proertratrice, f. vrouw, die eene volmagt
heeft.
Procure, f. ambi van verxorger in kloos.
ters, o. ook de woning van zulk eenen , yr.
Procurer, v. a. verfchafen, yerzorgen.
bin emploi a q. q., iemand een ambt verfcheffen. Cela peat nous — la paix ,
kan ons den vrede verfchaffen.
Procureur,, m. prokureur of pleitbizorger,,
Faire
gevolmagtigdc , regtsvorderaar.
ces afraires par zijne zaken door eenen
pleitbezorger, gevolmagtigden bezorgen,
laten doen. — general du mi.. prokureur
generaal des konings. Les generaux impériaux pros les cor ps d'appel, de keizerlijke generaalgavolmagtigden bif de god'office ou —,
regtshoven van appel.
drosfaard
fiscal , prokureur fiskaal
landregter.
Procureuse , f. vrouw van eenen prokureur.
Procyon , m. t. d'astr. fler van de eerfle
grootte, in bet geflernte van den kleinen hood ook chien gouche ou septen-,
trional, l'avant - chien geheeten ,
bond.
Prode ,
C. de mar. tooper van eenen ta.
kel op de galeijen.
Prodictateur, m. t. 'd'hist. Rom. prodicter.
'tor, Romeinfche magifiraatsperfoon, die
de magt van eenen dictator had, en zifnen post waarnam.
ver.
Prodigalement, adv. overdadiglifk
kwistend, in overdaad. Il a toujours y ehij heeft altoos overdadiglifk go.
cu
leefd.
Prodigalite, f. overdadigheid, verkwisting.
C'est une extraordinaire, het is eerie
buitengemeene verkwisting.
Prodige , m. wonder, wontlerwerk, o. wonderdaad, y r. Cela tient au —, datgrenst
aan een wonder, aan het wonderdadige.
Ces evenements furent precedes par des
s, doze gebeurtenisfen werden door
wonderwerken vooraftegaae. C'est un —
de savoir, het is een wonder van geleerdheid, van kunde.
Prodigieusement, adv. zeer, geweldig, verwonderlijk, ongemeen. 11 est - riche,
hij is zeer rifle. La 'liaison est — grande, bet huis is geweldig mot. Il dehij verkwist ongerneen„ gepense
weldig, onmatig.
Prodigieux , se, adj. buiten of ongemeen,
geweldig, verwonderingswaardig , wonderbattr. 11 est d'une grandeur — se, hij
is van cone ongemeene , geweldige groatte. Inc memoire — se, een verwonde•
renswaardig, verbazend geheugen.
Prodigue , m. et f. verkwister, doorbrenger, doorbrengfler;adj. verkwistend,
doorbrengend; fpilziek , overmild. 11
pest pas liberal, c'est un hi./ is niet
mild, het is een, verkwister. La parabole de l'enfant —, de gelijkenis van het
verkwistende kind ; fig. van den verlore.
nen noon. Etre — de sa vie, de son sang
pour Petat , zijn leven niet fparen voor
den flaat. 11 est — ea promgsses, hij be.
looft veel.
Prodiguer, v, a. verkwisten, doorbrengen.
11 prodigue tout son bien, hi] brengt al
zijn goed door, Vous prodiguez votre
temps, gij verkwht, brengt uwen tijd
nutteloos
t Pro.
Q qq s
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t Proditeur, m. verrader.
I Prodition, f. verraderif,
Proditoirement, adv. t. de pal. hij verraad,
op eene verraderlijke
l'a tue
hij heeft hem op eene verraderlijke
wijze gedoode
Prodomees oa Prodotniens , pl. t. de myth.
Les Dieux —, de bouwgoden, goden, die
het opzigt over den bouw hidden.
Trodrome, m. t. de Hu. voorioopig berigt
van een werk , o. ; t, de med. Le vertige est le — de l'apoplexie, de draaiiing
in eet hoofd is de voorbode van beroerte.
reoeieeteur, m. voortbrenger,, die iets veer:bret2gt.
* Productif , ive , adj. vaortbrengende #
vruchtbaar.
Production, f. voortbrengfel , product, o.
voortbrenging, vrucht. La nature est ad.
mirable dans la — des plahtes, de natuur
is bewondrenswaardig in de voortbrenging van planter:. Cet ouvrage est une —
de son savoir, dit werk is een voortbrengfel, eene vrucht van zijne kunde;
t. cranat. verlenging (prolongement). Le
mesentere est une — du peritoine, het
elarmfeheel is eene verlenging van het
darn-met of vlies ; t. de prat. bewijs o.
oorkonde, y r. tukken, die partijen ii;
regten voortbrengen, OM hunne zaak
goed to ma/en. Mettre sa — au greffe ,
zijne bewijsfiukken bij het geregt overgeven.
Auire , v. a. voortbrengen , telen. Tout
ce que la terre produit, alles Mat de aarde voortbrengt. Ces arbres produisen t de
beaux fruits, deze boomen brengen voort,
geven, dragen fclioone vruehten. Chaque animal produit son semblable, ieder
dier brengt voort, teelt zijns gelijken;
op-, inbrengen. Sa charge lui produit deux
mile florins par an , zijn gmbt brengt lien;
jaarlijks twee duizend gulden op. Vous
-avez beau vous tourmenter, qu'est ce que
Bela vous produira ? gij kwelt u to vet-geefs, wat zal u chat inbrengen? daar
doen voortbrengen. Ce pate a
prank quantiti de beaux poemes, deze
ellichtor heeft eene menigte fchoone gedichten voortgebragt, daargefield, in
het licht gegeven; veroorzaken, voortbrengen. Ce temps a produit bien des maladies, dit welt- heeft veei ziekten ver•orzaakt , voortgebragt.
Cet exemple
on mauvais effet, dit vooe-beeld
pent
kan eene flechte uitwerking veroorzakene
invoeren, isz kennis brengen. un hornme clans le monde, eenen mensch i n de
wereld invoeren, hem bij anderen in kennis
krengen. Son pore l'a produit (introduit)
dans cette societe, zijn vader heeft hem
in dit gezelfchap ingeleid; t. de pal.
higrengen, voorleggen, doen zien, vertoonen. On a produit beaucoup de titres
dans ce proces, men heeft veel bewijzen, oorkonden in dit regtsgeding bijgebragt, vertoond. — des temoins, getttigen bifbrengen; t. d'arith. Le produisant , het beloop, product, factoor (facteurs). Les s sont le multiplicateur et
le multiplicande , de jactoren , producten zijn de vermenigvuldiger,, en het
vermenigvuldigd tal. Se —, zich doen
kennels, zich vertoonen, zich bekend
enaken. 11 s'est produit de lui-m6me, hij
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heeft zich zelven bekend gemaakt, dots
kennen.
Produit, 1)h t. d'arith. beloop, product, o.
uitkomst, vr. Douze est le — de trois foil
quatre, twaalf is het beloop van drie
mail vier ; opbrengst, vr. Le — d'une
charge , d'une ferme de opbrengst van een
ambt, van eene pachthoeye.
'
Proedre, m. t. d'ant. proeder,, voorflander
van fen Thnaat to Athena. Le president
d3 jour des — s s 'a p peloit epistate, den
dag hebbende voorzitter der proeders
heette epistate (opperhoofd van den fenaat).
Proèguniene , adj. t. de med. Cause — d'une
maladie, de ver afzijnde oorzaak eener
ziekte.
t Proeme, m. voorrede, vr.
Proetninence, f. tatflek, het tatfieken. La
— des os, het uitflekeze der beenderen.
La — du globe de du sein d'une
femme, het uitfleken van den oogappel,
van de Borst eener vrouw.
Proeminent, e , adj. ultflekend, dat
fleekt.
Le front est — dans le visage de
l'homme, het voorhoofd fieekt in het aangezigt van den mensch ult. Vertebra
e, uitilekend wervelbeen.
Prz,Zimtose,
t. d'astr. flerrekundige ber g kening, daar de nieuwe mean altoos eenen dag later kern:, maanvergelijking,
om to verhinderen, dat de nieuwe inatut
to vroeg wordt aangekondigd.
Proeptes, m. pl. vogels, die de vogelwigs
chelaars raadpleegden.
Proerosies oa Prerosies , t. d'ant. f. pl. Ceres
feesten , o.
Profanateur, f. heiligrchenner, ontheiliger.
Jesus Christ chassa du temple tous les — s,
.78ZUS Christus joeg alle heiligfchenners
nit den tempel.
Profanation , f. ontheiliging, entwijding,
heiligfchenning, fchennis. La — des
eglises ,.de ontheiliging der kerken. Employer les paroles de l'ecriture salute a des
operations =gigues, c'est une —, de woorden der heilige fchrift tot tooverkunsten to gebrniken, is eene heiligfchennis.
Profane , adj. onheilig,ongewijd;wereldsch.
`Un discours
eene ongewijde redevoe,
ring. Les auteurs
s, de ongewijde,
wereldfche fchrijvers. C'est une action
het is eene enheilige daad; s.
ongodsdienstige , verachter Gods. 11 parle des choses les plus sacrees comme
hij fpreekt van de heiligfie dingen
as een verachter Gods; ongewijde, leek.
11 n'est pas initie dans les mysteres, e'en
on hij is in de geheimen, verborgenheden niet ingeavijd, het is een leek.
Profanement, adv. op eene onheilige wij.
Zit enz.
Profaner, v. a. ontheiligen, ontwiftien. Ile
ont profane les vases sacres, zij hebben de
gewijde vaten on:heiligd. 11 profane les
choses les plus saintes, hij ontheiligt
fchendt de beiligfle dingen; misbruiken.
C'est i'or , que de l'employer a cet usage, dat heat het good misbruiken, het
tot dit gebruik aan to wenden.
Profectiee , adj. t. de jur. van vaders zijde.
Pecule vermogen , dat een zeon met
het van zijnen vader ontvangen geld,
gewonnen beefs..
Profectif, ive, adj. t. de jur. dat den kin•
dares; tot erfenis van coders toeyalt.
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Profection f. t. d'astr. foort van rele'ening.
Proferer, v. a. uitfpreken, voortbrengen,
viten. II n'a pas profere un mot, hi]
heeft geen weord geuit. Les dernieres
paroles qu'il profara, de laatfle woorden,
die hij uitfprak.
Profès, m. esse, f. et adj. geestelijk „die
de gelofte heeft afgelegd. Un — de l'ordre de Malthe, een, die de gelofte van
de Malthefer orde heeft gedaan. Une
religieuse
sse, eene non, die de kloostergelofte gedaan heeft.
Professor, v. a. openlijk belijden. une
religion, eenen godsdienst openlijk belif.
den. — un metier, nn art, een handwerk
of eene kunst beoefenen, uitoefenen; in
het epenbaar leaven. 11 professe les m athematiques, hij onderwijst in, leert de
meetkunde. Son frere professe dans l'universite, zijn broeder onderwijst op de
univerfiteit.
Professeur, m. hoogleeraar, profesfor. Un
— de droit, en theologie , d'hebreu, en me.decine, een hoogleeraar in de regten, in
de gedgeleerdheid, in het hebreeuwsch,
in de geneeskunde ; die eene kunst in
volmaaktheid uitoefent. Ce n'est pas
seulement un amateur en musique, c'est
un hij is niet alleen een liefnebber
van de muzijk,maar hij is er een meester in.
Profession, f. bekentenis, belijdenis. Je
fais d'etre de son parti, ik doe bekentenis, ik beken van zijne partij to zijn.
Faire une — de foi, eene geloofsbelijde»
nis afleggen. Faire— d'une religion, zich
openlijk voor eenen godsdienst verkla,
ran. It a fait — dans cat ordre, hij heeft
hij doze orde de gelofte gedaan; beroep,
bedriff, handwerk, o. De queue est.
il? it est tailleur de sa van leak beroep is hif? war heeft hij voor een bedrijf? hij is kleedermaker van zijni
handwerk? Il choisit la
de son pare,
hij verkiest het beroep van zijnen vader. D. est joueur de
hij is een fpeler van beroep , een regte fpeler. Ii fait
d'etre savant, hij geeft voor geleerd to
zijn.
Pro&ssoire, m. een jaar van gelofte in een
klooster, o.
Professoirement, adv. met nut.
Professoral, e, adj. tot de waardigheideens
hoogleeraars behoorende.
Professorat, m. hoogleeraarsambt, profesforaat, Parvenir au —, tot het hoogleeraarsambt geraken.
Profil, m. t. de peint. fchilderij van ter
zijde, yr. halfgezigt, o. Elle est plus
belle de face que de —, zij it fchooner
van voren, dan van ter zijde. Visage
de —, aangezigt op eene *der zijden gefchilderd. Le — d'une vine, de gezigtsjiand van eene flad ter zijde.
Profiler, v. a. t. d'art. et de peint. affehetfen , den omtrek waken, van ter zijde
afteekenen, affchilderen.
Profit, m. winst, yr. voordeel , nut , o.
Nous avons partage le , tivij hebben de
winst gedeeld. 11 ne songe qu'à son —,
hij denkt Ilechts aan zijn voordeel. 11
a fait tin grand dans le negoce, hij heeft
eene groote winst in den handel gedaan.
11 met tout a hij trekt.nut nit alles;
hij bejleedt ants tot voordeel, met hut.
Je vous en ai averti, faites-eu votre —, He
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hob u gewaarfehuwd , maak het u tent
nutte , ten profijt ; pl. vorderingen, Yr.
11 a fait beaucoup de — depuis qu'il est
sous ce maitre , hij heeft veal vorde..
ringen gensaakt, federt hij bij dozer
meester is. Fait a --, op den duur ge-w
maakt.
Profitable , adj. voordeelig, winstgevend,
nnttig, profiftelijk. Un emploi
winstgevend, voordeelig ambt. Cet ar.
gent ne lui sera guere , dit geld zal hen,
niet reel van nut, profijtelijk
Profiter, v. n. winnen , voordeel doen ;nut.tig, van nut zijn. 11 profite pen sur ces
marchaudises, Lij wint weiwg op die
koopwaren. 'Faire — son argent, zijn geld
uitzetten, op renten then, wisest met
zijn geld doen. 1\lettez cette somme dans
le commerce , pour la faire---, leg doze font;
in den handel , opdat zij u voordeel doe,
winst inbrenge. Son argent ne lui profite point , zijn geld is hem van gcen nut.
— du temps, de l'occasion zich den tijd d $
gelegenheid ;en nurse waken, waarneu.
men. Ti a mal profite des instructions.,
qu'on lui a clonnees, hij heeft kwalijk da
hem gegevene onderivijzingert, zich tent
nutte gernaakt. Cela n'a profite ni a lui, ni
aux liens, dat is nosh hem ;loch den zij.
nen van nut geweest. De quoi cela lui
profitera-t-il was za/ hem dat hapen;
vorderingen waken., — en vertu , ea
science, in deugd, in kennis, wijsheid
toenemen. Il a beaucoup profite sous,
avec ce precepteur, hij heeft veal vorderingen gemaakt bij dozen leermeester;
wasfen, fierk worden, groeijen, tieren.
Cette fine a beaucoup profite en peu de
temps, dit meisje is in leeinig tijds veel
gegroeid. Ces arbres profitent bien dans
ce sol, deze boomers tieren geed in de..
zen grond. Ce terrain ne profite point,
dit land hrengt weinig op, es groeir
riots; prov. Bien mal acquis ne profite
pas, onregt goed gedijt niet.
Profieenole, m. t. de cues. aschkoekje, o.
Profluer, v. n. ontipringen, ontjiaan.
Profluvion , f. uitgang door uitwatering.
Profond, e, adj. diep.; diepzinnig ; gross.
dig ; uitgegrekt, lang; uitfiekend. Une
riviere
e, eene diepe rivier. Une plain
e, eene diepe wonde. sommeil, die•
pe flaap. Garder un — silence, een diep
jiilzwifgen houden. Un esprit —, een
diepzinnig, diepdenkend- verfland. Un
mathematicien, een uit.fiekend meet.
kundige. C'est tin homme d'une e sa.y
gesse, het is een man van uitllekende
we:shield, inzigt. Un bois
een lang,
uitgefirekt bosch. Une maison e, *en
diep, lang huis. Je suis avec — respect,
ik ben met diepen, grooten eerbied. Cela suppose tine e meditation, dat veronderfielt eon diep nadenken. Faire une
— e reverence, die, neigen, zaer eerbie•
dig groeten. Un homme d'une erudition
e, een man van gro,ote geleerdheid.
Profondement, adv. diep , zeer nederig. Un
arbre
enracine, een diep ingewortelde boom. Il a ce bienfait grave — dans
ie cocur, deze weldaad is diep in zijn
hart geprent. 11 vous salue
hij groat
u zeer nederig, eerbiediglijk.
Profondeur, f. duple. La — (-run puits,
diepte van eenen put ; fig. verborgenheid
diepzinnigheid. Lea —
Coeur, de
diep-
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diepten yerborgenheden des harten.
La — des jugements de Dieu, de verborgenheld , ondoordringbaarheid van Gods
eordeelen. La — de son esprit, de diepzinnigheitt van zijn verfiand ; t. mil.
La --- on hauteur d'un escadron,, de diepte of hoogte van eene ruiterbende; lenglar-.
que
te. Ce batiment a plus tie
geur, dit gebouw heeft sn eer lengte dan
twintig voebreedte. Vingt pieds
ten diepte.
Profontie, e, adj. t. de mar. Le vaisseau
est —, het fillip ligt diep.
Profusement, adv, al to rijkelijk, everdadiglijk , verkwistend. Repandre ses dons
, zijne giften zeer rijkelijk uitdeelen.
Profusion, f. overvloed, m. overdadigheid,
verkwisting,vr. Tout y emit en —, alles
was er in overvloed. Cet homme fait de
grandes doze man maakt groote yerkwistirmen.
Progalinsecte,
t. &hist. nat. foort Nan
galnoten vlieg, yr.
Progenie, f. geflacht, o. Elam, en.
Progeniture, f. de kinderen, e,
Prognostic, zie Pronostic.
Programme, in. programma plakfchrift,o.
plakbrief, eene bekendmaking van eene
iferhandeling, die op eene heogefchool
laat gedaa4 to 4vorden. On invite anx
fdeclamations
publiques par des — s, men
noodigt tot de openlijke redevoeringen
tilt doer programma's. Il m'a apportd un
— pour m inviter a la harangue qu'il doit
prononcer, hij heeft mij een programma
gebragt, om mij nit to noodigen, tot de
redevoering, die hij houden meet.
t. de poet. zwaluw, yr.
Prove,
Progrês, m. voortgang; vordering, toeneming , yr. Le commencement, le — e t la
fin d'une maladie, het begin, de voortgang
en het einde eener ziekte. Le journalier du soleil, de dagelijkfche voortgang
der zon. Il a déja fait de grands — dans
ses etudes, hij heeft reeds grootevorderingen in zijne fludien gemaakt. Les
arts et les sciences out fait depuis pea beaucoup de —, de kunsten ivetenfthappen
hebben fehrt eenen korten tijd veel toe.
genomen, vett vorderingen gemaakt.
Progressii, ive, adj. t. de dog. voortgaande.
IViouvement — des anitnaux, de voortgaande beweging der dieren. L'huitre est privee du mouvement —, de oester heeft geene voortgaande beweging.
Progression, f. t. de dog. voortgang. Il n'y
a point de — de causes a. l'infini, er is goon
in het oneindige voortgang van. oo .ezaken ; t. de math. d'arith. w arithmetiqUe,
geometrique ,rekenkundige, geometritChe
progresfie, voortgang, reeks. Grandents en —, voortgaande gtootheden.
Progressivement, ad?. hij voortgang, trapsgewijze.
foort van koren
Proherbe, f. au Thkef,
in .elbysfiniE, 0.
Prohiber, v. a. verbieden. Cola est prohibe par la loi, dat is bij, door de wet
verboden. Ce sont des marchandises
bees en France , dat zijn in Frankrijk
verbodene koopwaren. On a prohibe le
port d'armes, men heeft het dragen van
wapenen v erboden.
Prohibitif, ive, acij. verbiedend. Edit —,
verbiedend bevelie
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Prohibition , f. verbed, 0. La — prononcie
par la loi, het door de wet uitgefproken
verbod. La du mariage entre l'oncle et
la niece , het verbod van het huwelijk
Men den eons ' en de nicht.
Proie , f. prooi , y r. roof, buit, m. Le
lion se jeta sot sa —, de leeuw wierp zich
op zijne prooi. Les petits poissons aunt
la — des brochets, de kleine visfthen
zijn ten bait der fnoeken, dienen deg
fnoeken tot fpijze; fig. Etre ardent a
la heet, vorig op den bait zijn.
Toutes ses richesses furent la —des soldats ,
al zijne rijkdommen werden den foldaten ten roof, Ault. Les oiseaux de —,
de roofvogels; fig. Etre en — a la medi..
sance, der kwaadfpreking zijn blootgefield. Il resta en — a la vengeance, hij
bleef tier wrack blootgefteld, prifs gegeven. Etre en — a sea passions, aan zij.
ne driften evergegeven zijn, door zijne
driften beheerscht warden.
Projectile, m. t. de mech. eon in de hoogte
geworpen ligchaam, dat aan zijne eigene zwaarte wordt overgelaten. La Atesse d'un —, de fnelheid van eon in de
hoogte geworpen ligchaam. Les — s
tea abliquement, decrivent une parabole,
tie fchuins in de hoogte geworpene ligchamen befthriji, en eene paraboal ; t,
de gu. bom, granaat, yr.Projection , t. de mech. omhoogwerping,
vr. IVIouyement de — on projectile, beweging der in de hoogte geworpene ligchamen ; t. de shim. het allengskens inwerpen van eenige 'Joffe in den fineltkrees,
zeker ponder dat non niet nail verkalken ; t. de fond. het afgfeten van metaal
in zaad; afteekening, fehets sense figuur ;mar zeker gezigtpunt. Les ca..
drans au soleil sent des — s di la sphere
du monde, de zonnewijzers zijn de pro•
jectien, fthetfen der ffeer.
Projecture , f. t. de charp. zie Sallie; Soupetite.
Projet, m. ontwerp, voornemen, a. beraming , Yr. Ce sont de vains — a, dat
zijn ijdete ontwerpen. Derruire le — de
l'ennemi, het voornetnen, ontwerp vats
den vijand vernielen. Il a vu avorter,
&hotter tons ses — ts, hij heeft al zijne
beramingen, zijne voornemens zien
lukkes. Dresser un d'alliance, een ont.
twerp van verbindtenis opflellen. Cen'est
encore qu'un simple —, het is flechts een
enket ontwerp,
Projeter, v. n. ontwerpen, veornemen; be-.
ramen. un voyage s une entreprise, eene refs, eene onderneming ontwerpen,
beramen. Des qu'il a projete unc chose,
it l'execute, zoedra hij eene zaak heeft
voorgenomert, beraamd, voert hij ze
ook nit. Vans projetez sans cesse, et vows
ne faites rien, gij maakt zonder ophou.
den plannen, en gij voert niets uit;
cue peint. Cette figure se projete daus le
tableau, doze figurer komt op de fchilderij vooruit.
Prolabia, iv. het voorfie der lippen.
Prolapsus, — se, m. val, tn. ziekte, yr.
Prolation, f. t. de mus. flepende loop, In.
roulement).
Prolectarion, f. aangename uitdaging.
pl. eene der zes laat fie
Prolegataires,
klasfen to Rome.
lame en ult.
pl. t.
PA:olegomenes,
Pro-
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onze wester is nit wandelen gegaan.
voerig 'itoorberigt, e. veorafgadtzde inLa — ne sera pas belle ce soir, it fait troy,
leiding van een boek
de vent, de wandeling zal dezen avond
Prolepse, f. t. de reth. voorkoming der teniet fthoon zijn, het waait se flerk.
genwerpingen , te voerkomen beat
y a de belles s autour de la vine, demr
'wording aller viogeli/ke tegenwerpin.
zijn
fcheone wandeldreven rondom de
gen.
fiad. Cette ville a de belles — s, deze
eene
Proleptique, adj. t. de med. Fievre
Aid heeft fthoone wandelfr:aatlen.
te vraeg kemende koorts.
Proleptiquement, adv. bij voeruitbeantwoor. Promener,, v. a, leiden, gcleiden, rend voeren, oznvoere'o, omleiden. deg stranding der tegenwerpingen.
gers par la ville , vreemdelingen in de
Proletaires, m. t. d'hist. Rom. tor de armtin cheval, een paard
field onsleiden.
fie volksklasfe behoorendo; adj. die geen
bij de hand leiden, zachtjes mederijden.
eigendom heeft.
o f enfant, een kind leiden; leeren
Prolifere. adj. t. de bot. Fleur —, bloem,
gaan ; c. de man. — tin cheval sur on par
nit wellee andere bloemen ontfprui.
le droit, een paard in regte lijn leiden
ten , yr.
fig. -- ses regards sur divers objets, met
uitfpruitfel,
o.
Prolification, f. t. de bot.
zijne blikken op onderfcheidene voorwer..
Prolifique , adj. t. did. vruchtbaar, dat ee.
pest rend zien, rend zwerven ; zijn ge.
ne voorttelende kracht beef:. Vertu —,
zigt op verfcheidene voorwetpen latter
voorttelende kracht. Semence
laten gaan.
sa vue, in het
me) vruchtbaar zaade
rand, overal rend zien. Aller, envoyer
Prolixe, adj.wijdloopig , uitgeflrekt, langq. q., Fernand laten gaan, wegjagene
^vijlig, Sa harangue etoit trap —, zijne
Se —, v. r. wandelen. 11 se promene dant
redevoering was te wijdloopig. 11 est
son jardin., hij wandelt in zijnen ruin.
toujours —dans son discours , htj is altijd
Allons nous —, laat ens eene wander.
te langwejlig ins zijn gefprek. Voila une
ling doen. Se — en carosse, a cheval, ert
-- description de ses avantures, 'zie daa,r
bp
teatl, eon toertje met de koets, te
eene uitgeflrekte befchrif ying zijner lot.
paard, in een fchuitje doen; prov. Algevallen.
lez vous je n'ai que faire de vous, pak
Prolixement, aelQ. op eene lvijdloopige,uitis weg ik lisle et niet noodig. je Pengeftrekte wifze, langwillig. II iicrit
verrai
bien
ik zal hem wel den wegf
hij fchrijft te wijdloopig.
trop
wijzen; doen aftrekken.
Prolixite, f. wijdloopigizeid,
held. Ses discours ennuient par leur —, Proraeneur de nuit, m. nachtwandelaar (some
nambule, noctambule).
zijne redeveeringen Vervelen door hare
Promenoir, m, door de kunst aangelegde
wandelplaats, wandeldreef, yr.
Prologies, f. pl. t. d'antiq. Griekfche feesPromerops, m. t. d'hist. nat. roofvcgel
ten your den cogs:, o.
Brazilil, gekuifae fpeclzt, md,
.Prologue, m. voerrede y r. voorberigto.
,t. d'hist. nat. gekuifde von
Le — Mott une apologie de l'auteur, 'het Promerupe,
gel in 'tali , van de grootte tens
woo rberigt was eene verdedigingsrede
fpreeuws.
van den rchrijver. Le — de la loi Sali.
que en France , de voorrede van de Sall- Promesse, belofte, teezegging. En quoi
consiste sa -1 waar/n befiaat zijne befche wet in Frankrijk. Les s de St.
lofte? /1 faut tenir, , garder sa —, men
Jere= sur les livres de la bible, de voor.
meet zijne belofte houden. — de mariaberigten van den H. Rieronimus over'
ge, huwelijksbelofte. Dien est fidéle dans
de boeken des bijbels.
ses s, God is getrouw in zijne toezegProlongation , f. verlenging, vr. uitflel, o.
ginge'n; fehuldbrieffe, handfchrift, e.
II a obtenu une — de six semaines , hij
t, de com. Voila tine — de mille florins,
heeft eta uitflel van zes weken verkrelifer is een fchuldbriefje van duizend
, gen. La — d'une trove, de verlenging
gulden. En me rapportant Ina je vous
van eenen wapenflilliand.
payerai, wanneer &if mijn handfchrift to*
zie Prelonge.
Prolonge , f. t.
rug krengt, zal sk u betalen.
Prolongement, m. t. d'anat. verlengen, yr.
— se, f. belover,, belooffier,
Le —'d'une membrane, de verlenging van Prometteur,
die ligtelijk belooft.
een vlies. Le — du clitoris, de verlenPromettre, v. a. beloven, toezeggen. It
ging des kittelaars.
tient ce qu'il promet, hij houdt hergeeta
Prolonger, v. a. verlengen, uitfiellen, yen.
eenen
wapenjill.
une
trove,
hij belooft. I1 a promis de vous assistero
chuiven.
—
f/land verlengen. Cela prolonge la vie, hij
heeft beloofd u bij te ftaan. Sa soeur
est promise a mon fits, zijne zuster is
dat verlengt het leven. — le terme d'un
mijnen breeder toegezegd. La terre propavement, den tijd der betaling ultilel.
mise , het beloofde land; prov. monts
len, verfchuiven; t, de geom. — une liet rnerveilles, gouden bergen beloven. , Ce
gne, eene lijn verlengen; t, de mar. —un
n'est pas tout de —, it faut beloven
navire, met zijn fchip een ander op zijeen
(chip
op
zij
gaan
is
niet genoeg , wen tnoet zijne belofte
de bijdraaijen, ,
houden. Chose promise, est due, belofte
maakt fchuld. — plus de beurre que de
Prolusion , f. voorfpel , o. inleiding , vr.;
pain, meer beloven, dan men van tins
werk dat voor een ander gelijk als een
is
te doen. Il se ruine h — et s'enrichit
wordt
vooruitgezonden.
idoirpel
ou s'acquitte It ne rien tenir, hij belooft
Prome-conde, m. verkwister.
veel, en houdt 11 ne sera pas
Promenade , f. wandeling, wandelplaats,
si mechant qu'il a promis h son capitalwandeldreef, yr. Faisons une grande —,
laat one eene groote wandeling doen.
ne, men heeft voor zijne bedreigingen
Islets te vreezen; fig. — beaucoup, yea
Cette n'est pas belle, deze wandelplaats
heloyen, groote hoop van zsch Seven.
niet [them Notre maitre est alle 4 la
Co
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Cette jeune idle promet beaneonp, dat
*Beide belooft veel; van dat meisje is
Teel to verwachten, groote verwachting.
La recol te promet beaucoup , de oogst
belooft veel. Voila un vent qui promet
de la pluie, deze wind zal regen aan.
brengen. Se -, v r. zich beloven,ziclz
inbeelelcn, zich voorfiellen, hopes. Il se
promet cela de votre bonte, hij belooft
zich (:at, verwacht dat van ewe goedheid.
Je me promets bien d'aller le voir, ik fled
essij ,voor,ik hoop, ik denk hem tc, gaan bezoeken. Il s'en est promis de grandes choses,hi heeft zich daarvan groote dingen
voorgefield.
Prominence, f. nitpick , lets dat overkangt,
o. overhanging, yr.
Prominent, e, adj. overhangend , uitfiekend.
Do haw: d'une colline te, vats de hoop.
te van eenen uitflekenden, overhangenden hersvel.
Prominente, f. t. d'anat. laatge wervelbeen
aan den nek, o.
•Prominer, v. 0. overizangen, uitfleken. Ce
rocker promine sur les autres 5 deze rots
hangt over de anderen.
Prominule, adj. eristal kristal, wearvan de hoekige zijden eon klein nit•
flek former-en.
Promis , -e, zie Promettre-.
Promiscuite, f. t. did. vermenging.
Promiscilment, adv. t.
op eene vehvarde wifze.
Promission, f. belofte, vr. La terre de
(la terre promise), het beloofde land; fig.
vruchtbaa, land, wear alles in overvloed is.
rramontoird, ou Cap -, voorgeberzte,
o. een punt land, dat in zee uitfleekt.
Promoteur, m.bevorderaar, voorzittet van
lets. 11 n'est pas l'auteur, mais seulemeat
le - de cot etablissement, hi] is niet de
flichter, maar de voortzetter, bevorderaar van deze flichting; fig. flichter,
belhamel; oorzaak, y r. II est le - de cette
querelle, hij is de oorzaak vats dozen
twist ; t. de jur. fiskaal , fyridscus;regtsvorderaar, bewindsnzan van het geestelijke gehied in de Roomfche kerk ; pro.
tnoter of hoogieeraar, die tenets fiudent
in eenige faculteit promoveert of inwiftlt.
rromotion, bevordering, verheing,protnotie, tot eenig ambt, enz. j'étois present a-se ik was bid zijne promotie
tegenwoordig. Je l'ai felicite , sur sa -,
ik hob hens met zijne bevordering geluk
gewenscht.
Promouvoir, v. a. bevorderen, verheffen,
prornoveren tot eon geestelijk amble ie
faire zich laten bevorderen. I1 fut
promo it Pepiscopat, hij overall tot de bisfchoppelijke waardigheid beyorderd. Le
pape le promut a la dignite de cardinal, de
paus verhief hem tot de waardigheid van
kardinaal.
Prompt, e, adj. (lees pron), vaardigeefnel,
gaauw, gezwind, fpoedig, haastig. Je
vous souhaite un heureux voyage et un tetour, ik wensch at eons gelukkige reis,
en eene fpoedige rerudowst, En attendant une - e reponse , in anvachti qg van
see fpoedig antwoord. Rendez moi unc
—e reponse, Beef mij een fuel antwoord,
11 est
antwoord mij gezwind, fpoedig
en tout ce qu'il fait, hij is haastig
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vAardig in al wet hij doer. Il est —
rendre service, hij is zeer dienstvaardig.
Si - comme un eclair, zoo gaauw, fuel
ale de blikfem. Il a la conception - e,
hij heeft eene fpoedige bevatting. Elle
n'a pas Pesprit-, zif heeft geenen fchranderen, vluggen geest, geen vlug ver.
fland; haastig, oploopend. II a l'humeur
e, it est d'humeur
e, hij is van eenen oploopenden aard. Il est si que
le rnoihdre obstacle le met en colare, hij
is zoo haastig, oploopend, opeliegend,
dat de malefic hinderpaal hem in toorn
brengt. 11 a la main — e, hij flaat ann.
fiends toe. 11 est - a boire, hij is al•
aid gereed am to drinkers.
Promptement, adv. vaardiglijk , met beast,
met fpoed ; haastiglijk. Faites cola-, dos
dat haastelijk. Ne tardez pas, revenez
vertoef niet, koln fpoedig terug.
Promptitude ,
vaardigheid, fnelheid,
haastighcid, gezwindheid. Il vous servira avec -, hij zal u met vaardigheid
dienen. I1 execute avec ce qu'il promet,bil
brengt fchielijk, met fnelheid , ten uitvoer
hetgeen hij belooft. Cette aflaire deman.
de de la -, deze zaak vordert beast. 11
marche, it va avec une atonnante, hij
gnat met eene verbazende rnelheid; oploopendheid, op y liegendheid. Sa - lui suit,
tijne oploopendheid doet hem nasleel; pl.
vitbarstingen van teem; uit yallen van
drift.
Promptuaire, m. (lees prontuaire) (inns.) t.
de jur. Un du droit, een uittrekfel
nit de regtsgeleerdheid, o.
Promu, zie Promouvoir.
Promulgation, f. afkondiging, verkondt.
ging , openlijke bekendmaking. La - des
lois , de afkondiging der wetter:.
Promulguer, v. a. afkondigen, openliik be.
kend maken. On ne pent pretendre igno.
ranee d'une lei qui a eta promulguee, men
ken geese onknnde voorwenden van eons
wet , die afgekondigd is.
Pronateur, adj. m, t. d',nat. Muscles - s,
fPieren, die de vlakke hand near boneden bnigen , de near beneden buigende
hantieren.
Pronation, f. zoodanig eons bunging near
benoden.
Prone, m. christelijke vermaning, befiraft
ling, boetpredikatie. Il a fait un boats
hij heeft eene fchoone christelijke
vermaning gehouden ; fig. lastige verma.
ring. Je me moquois de son ik lack.
te ever zijne vermaning.
Prbner, v. a..voorpredtken, lange verma•
ning doen, befirafen. Que nous presnez.
vous ? war predikt gij ens dear veer.
II y a déjà one demi4ieure, qu'il ne fait
que -, het is reeds een half unr; dat
hij niets doet dart vermanen, befirairen ;
v. a. prijzen, roomers; uitbazuinen; op.
vilzelen. On a trop prone cette action,
men heeft doze zaak to zeer uitgeba.
zuind. 11 prone son savoir partout, hij
roemt zijne kunde overal.
PrOnear,, m. e, f. die overal lets prijst,
op y ifzelt , gednrige lofredenaar, lofredenaarger ; prater, prearger, zedepredi.
leer. Son ouvrage a trouve ses s, zips
werk heeft zijne lofredenaars gevonden.
C r est one - se perpatuelle, het is gene
gedurige pap- of praatfler.
Stiermark.
Prona, us. dagkapel
Prom
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Pronom, iii. t. de gram. voornaaftwoord , 0.
Pronominal, adj. t. de grain. dat tot een
voornaanzwoord behoort, daarop betrekking heeft. Un verbe dat met twee
voornaamwoorden van denzelfden perfoon
wordt vervoegd ; (verbe rec. ou als;
Je me lone, 11 se volt, ik prijs mil zeiyen hij ziet zich zeiven:
Prononce,
uitfpraak , yr. Le — d'un
jugement, de uitfpraak van ten vonnis.
Prononcer, v. a. uitfpreken. 11 prononce
bien ce mot, hij fpreekt dit woord good
vit. A peine eut prononce ces paroles, qu'il...., naauwelijks had Jeff deze
woorden gelproken, of .... ; uitfpreken,
latdrukken; epzeggen, doen. — one ha.
rangue , eene redevoering doen, uitfpreken, reciteren. Le discours etoit beau,
tnais it l'a mal prononce, de redo was
fchoon, maar hij deed, teciteerde ze
flecht; vellen, firifken , beflisfen (een
vonnis). Le concile prononea anatheme
contre Arius , de kerkvergadering velde
den kerkelijken ban tegen Arius. Le
juge a prononce cette sentence , de regter
heeft die oordeel geflreken, geveld, nitgefproken. Vous n'avez qu'A hij heeft
maar to beflisfen. J'attends qu'il ait —ce,
ik wacht tot hij zijne mening gezegd,
tot hij bevolen heeft ; de peint. de scull).
levendig vitbeelden, vitdrukken. Les muscles en soot bien — cis , de IPieren zijn
geed uitgebeeld, nitgedrukt. Se —, v.
pers. (nouv.) zich verkl,aren. I1 s'est bien
prononce dans cette occasion, hij heeft
zich bij deze gelegenheid wel, duidclijk
verklaard. Elle ne s'est pas encore prononcee sur cette affaire , zij keep. zich
over doze zaak nog niet verklaaNd; fig.
Le earactere de cet enfant se prononce de, het karakter van dit kind openbaart,
ontwikkelt zich reeds.
Prononciation, f. uitfpraak, La — tie ce
snot, de uitfpraak van dit woord. Cette fine a la — embarrassee , meisje heeft
eene zware uitfpraak; voordragt. La
— est tine des principales parties de Pora.
tem. , de voordragt is een der hoofdflukken, der vereischten des redenaars ; t. de
jur. La — d'un jugement, de geregtelijke
uitfpraak van een vonnis.
Pronostic,
voorfpelling, vt. voorteeken,
voorbeduidfel, o. voorbeduiding, yr. 11
ne se trompe guere dans ses 9, hij
dwaalt niet ligt in zijne voorfpellingen.
Les — s des astrologues, de voorfpellin.
gen der astrologisten. C'etoit un — de
ce qui devoit arriver, dit was een voorteeken van hetgeen gebeuren moest ; t.
phys. zeker werktuig dat het weir voorlpelt, o.
Pronostication, f. inns. voorfpelling , war.
zegging. Il s'est trompe dans la de l'issue de cette maladie , hij heeft gedwaald
in de voorzegging van den uitgang dezer ziekte.
Pronostiquer,, v. a. voorzeggen, voorfpellen. Il avoit pronostiqud tout ce que nous
voyons,hii had alles voorfeld wat
zien.
Pronostiqueur,
voorfpeller, voorzegger.
Proodique, adj. t. de poes. Vers
voorvers , waarop een epode Nolgt, 0.
Propagande, f. vergadering to Rome, tot
voortplanting des geloofs; zendelingsges
noetfchap (mission), o.
societe de la —
d'Angleterre, het .eagelfche zenlielingsge-
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noetphap waarvau de aarisbislchop vas
Canterburif het opperhoofd ; gezel.
fchap tot oil tbreiding van bepaalde grand.
beginfelen, voorbereidingsgezelfchap, a.
Propagandiste, m. lid van zulk eon gezel.
fchap, a.
Propagateur, voortftlantei. , verbreider.
Propagation, f. voortplanting, verbreiding.
La — du genre humain, de voortplanting
van het menfchelijke gellacht. La — de
la foi, de vitbreiding van bet geloof; t.
tie phys. La — des sons, de uitbreidings
verfpreiding der geluiden; t. de phys. La
d'une maladie contagieuse , de voortplan•
ring van eene aanflekendt ziekte.
Propageable , adj. t. de mid. aanflekend , ver.
eene aanfle.
breidend. Une maladie
kende, zich uitbreidende , voortplanten.
de ziekte. •
Propager, v. a. voortplanten, uitbreidIn.
— la foi, het geloof voortplanten. Its
ont propage la verite, zij hebben de vaar•
held uitgebreid; t. de med. La maladie
s'est propagee clans Parmee , de ziekte beefs
zich in het leger uitgebreid. Se —, v. r.
zich verbteiden, zich voortplanten ; t.
tie phys. La lumiere se propage en ligee
tiroite, het Heist verbreidt zich in ecne
regte life. Le bruit do tonnerre se propage au lo ; ti, het geraasu van den dander
verfpreidi zic;1 nit in de verte.
Propagine, f. t. de bat. voortplantingflof,
zaadflofje, o.
Propathie, f. zie Presentement.
Pro. patria ,
foort van Hollandsch pa.
pier, a.
2ropension, 'if. helling, neiging, gene.
genheid. La — (le penchant) au bien , an
mai, de neiging tot het goede, tot het
kwtzde; t. de phys. het hellen naar het
middelpunt der aarde. Les corps pesants
ont one — naturelle it descendre, de zware
ligchansen hebben eene natuurlijke netging tot vallen, dalen.
Prophete,
profeet, voortegger, vont-fpeller. Les quatre Brands 6, de vier
groote profeten. C'est en quoi consistent
la loi et les — s, dat is de wet en de _
de profeten. — de malheur, ongeluks profeet ; prov. Nul n'est — en son pays, eett
profeet is in zijn vaderland niet geacht,
geeerd; een man van verdiensten words
in zijn vaderland zelden zoo geacht als
buiten 's lands.
Prophetesse, 1. profetesfi, Waarzeglier. An•
na la , de profetesfe Anna. Voila uotret
daar is onze waarzegfler.
Prophetic, f. voorzegging, voorfpelling,
profetie. Expliquer les — 5, de voorzeg.
gingen verklaren, uitleggen. Les paro.
les de la —, de woorden der profetie.
Les — s d'Isaie, de profetien van yefaiat.
Prophetique, adj. voorzeggend , voorfpel.
lend, profetisch. Un écrit een voor.;
zeggend gefchrift. Le style —, do profe.
tifche flijl.
Prophetiquement , adv. op eene voorzeEgets•
de, profetifche wifze , als een profeet.
Prophitiser, v. a. vhorfpallen, viorzeggert.
Les patriarches out prophetise la venue de
Jesus-Christ, de aartsvaders' hebben de
komst van Jezus Chrism: voorzegd ; fig.
Je vous avois bien prophetise que cela arri=
veroit, ik had u wel voerfpeld, das dit
gebeuren zoude.
Prophyl,actice, f. t. de mid. trongift,
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Prophylactique, adj. t.' de med. gezondheid
Changeons
laat ons van ge,fprek
bewarend, voorbehoedend. Un remCde
veranderen, laat ens van jets enders
fpreken. Sur quel en dtiez - vous ? was
een voorbehoedend , bewarend middel.
was het onderiverp vanuw gefprek? C'est
rrophylaetique, Prophylaxie, f. (hygiene),
un — de table, dat is een tafelpraatje.
verrandeling over de gezondheidsleer,
Quoi, vous faites attention aux — d'un enom de gezondheid te bewaren.
fant? was , gij luistert naar de praat..
Propice, adj. gunstig, genegen, genadig.
jet van een kind? je me moquois de tels
Dien nous soit —, God zij ons gonadig.
ik lachte over zulke praatfes. Dc —
Avoir eene gunstige gelegenen — nous sommes tomllas sur votre ehaPi•
held hebben. 'routes choses lot ont ete
tre, van het eene en het andere fpreken- s clans ses entreprises, alles is hem in
de , kwamen wij over u to prates; vootzijne ondernemingen gornstig geweest.
flag ,
jeter des
de paix , de mariaSoyez rnoi
woes mij genegen. A la
ge, voo;Ilagen van vrede , van hawelijk
adv.wel gepast, wel aanfletandee Cette
dose; vast befluis, voornemen, o. j'ai
maison est tout-a-fait a ma —, dit huis
forme le — de ne plus le voir, ik heb
fleet mij volkomen wel ann.
het vaste befluit genomen , sin hem
Propildes, zie Propylees.
niet meer to zien. A quel
a-t,i1 dit
Propine, f. regt, dat aan den kardinaal,
cela? tot shat einde heeft hij dit gebefchermer veer de kerkelijke arnbten
zegd? a —, van pas, joist , behoorbetaald wordt.
lifk, gelijk het behoort ; te'regter
Propitiation, ma r. de theol. verzoeninglyr.
gelegen, wel to regt; dear valt mij was
y erzoeningsfeest, o. Sacrifice de—, zoenin, a propos, enz. Vous venez tout a.
fTer , 0.
gif komt juice vein pas. Faire venir
Propiciatoire , adj.verzoenend, genade fmeeune chose a
eene zaak te pas brenge,a.
kend. OfFrande — 5 zoenofferande ; m. t.
Vous ne jngez pas a gij oordeelt nide
d'hist. Juive. tafel van zuiyer good, gepast, _flier rep: 11 a jugs a — de parplaatst haven de ark des verbonds, en
tir, hij heeft goedgevonden to vertrekken. 11 ne dit jamais rien d'a hij zegt
voor een gedeelte bedekt met de vleugelen der twee Ckerubijnen, die ter zijde
noeit lets zoo als het behoort. jlest plus
der ark flonden, yr.; genadefloel.
a — que vous y alliez vous memo, het is
Prolastique, adj. t. de fond. L'art
, de
gevoegelijker,dat gif zei Celaar henen gaat4
kunit om gietvormen to waken.
parler
to regter,tijdfpreken, wanPropolis, f. maagdewas voorwes, foort
neer het te ..kas kougt. Cela est dit fort
van rood was, o.
dat is *CU 'word op zijnen tijd.
Propontide , f. Propontis, zee van MarmoA — comment se porte_votre frere? a pro-4
ra , vr.
pas, hoe vaart toe breeder? A — penProportion, f. evenredigheid, overeenkomst ,
(hut qu'il m'en souvient, ei , wel nu , ,om
gelijkvormigheid, gelijkheid, proportie.
dat sk juist daaraan denk. A —, fouLes — s sont bien gardees dans ce bfttibliois presque de vous dire, que j'ai yenmein, in , dit gebouw zijn de evenredigdu ma maison, dear valt mij in, fie rer.
heden wel
ache genomen.,
genomen. 11 u'y a
gat haast u to zeggen, dat ik mien basis
point de entre lea revenus
ces deux
verkocht heb. Mal a —, hors de —,
Places, er is geene evenredigheid, geniet te pas, ongepast,
past,, ongelegen.
lijkheid tusfchen de inkomsten van deze
Vous venez mal gib
ongelegen,
twee plaatfen. geometrique, arithmetito ongepasten tijde. 11 pane de cela
que, geometrifche, arithmetifche evenhors de —, hij fpreekt daervan ontijdige
redigheid; h —, en —, near mete, naar
11 s'echaufre hors de —; hij werdt one
evenredigheid. 11 ne depense pas a — de
voegzaant , zonder grand , toornig
son revenu, hij verteert niet near evenboos. A tout —, telkens, gedurig, bij
redigheid van zijn inkomen. On le pane
ails gelegenheden. II pane de son savoir
— de ce qu'il fait men betaalt hem
a tout hij fpreekt telkens van zijne
near mate hij wetrkt. II sera recomkunde. InterroMPre quelqu'un a tout —,
pense en —, a — de ses services, hij
iemand telkens, gedurig in de rode val.zal naar male zijner dienscen beloond
len. A — de nouvelles , savez-vous? wifl
worden.
joist van nieuwigheden gefproikenwordt,
PrOportionalitd, f. t. de myths verhouding.
weer igj? II s'est fiche a
de rien, hij
Proportionne, e , adj. geivenredigd. Bien
is under oorzaak boot geworden.
wel gevormd, geproportionneerd.
delibere , met opzet , met voordacht , ep..
Praportionnel, le, adj. in evenredigkeid met
zettelijk. 11 l'a fait de — delibere , hif
lets fiaande. Droit—; regt van regifiraheeft dit met 'Ofizet gedaan. L'a - protie , foetal- evenredigheid der fommen.
pos, m. jets to regt gezegd of gedaani
Propoitionnellement, adv. evenrediglijk.
het regte oogenblik. L'k-propos fait le
Propiortionnement, adv. overeenkomstiglijk.
merite de tout, het regte oogenblik, de
a son merite,
On ne l'a pas recompense
regte tijd maakt alles Voila un bon
men heeft hem uiet overeenkomstig zijne
a-propos, dat is een goed oogenblik ;
verdiensten beloond.
prod. Changement de — rejouit l'homme,
Proportionner, v. a. evenredig, gelijk , of
verandering van fpijs doet stets:
gelijkvormig maken. Sa depense est pro- Pr . )posable, adj. hetgeen voorgefield of voorportionnee a son revenu, zijne vertering
gellagen snag worden. Cette affaire n'est
is gavenredigd aan we're znkomen. Les
pas —, doze zaak kan niet Ivorden voorchatiments soot es aux infractions, de
gegeld , heat zich niet voorflaan.
kastijdingen zien geivenredigd naar de PrJposant, pf'bponent; die lets voorfleit:
overtredingen. Savoir a tout , zich naar
of voorflaat. Les — s ont le droit de pre.
alles weten te voegen, to fchikken.
cher, de preponentet hebben het regt one
Propos , 311. gefprek, praatje , o. rode ) yr.
to prediken.
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Proposer, v. a. vootflellen,voorflaan,voordragen. un mariage, een huwelijk voorf1aan. —tine difficulte a q. q., iemand eetie ziearigheid voorfiellen. Les conditions qu'il proposoit, sont acceptees, de hedingingen , die hij voorflelde, zijn aangenomen. On peut—notre rut pour exemple
A tous lee rois , men kan onzen kaning alien
koningen tot een voorbeeld yoordragen,
voorflaan. L'homme propose et Dien dispose , de mensch wikt, neemt voor, maar
God fchikt. Se — , v. pers, zich voorflellen, voornemens zijn , zins zijn.
11 se propose de partir a huit heures, hij is
voornemens om acht uren te vertrekken.
Il s'etoit propose de le faire , hij had zich
voorgenomen, was van zins om het to doer:.
Proposition, f. voorflel , o. voor flag, m.
accepta la — qu'on lui fit, hij nam den
voorflag aan, lien men hem deed. Une
— obscure, een duister voorliel. La —
de paix est acceptde, de vottylag van vrede is aangenomen ; fielling , meaning,
leer, propolitie. Diets est jests est une
— God is regtvaardig is eene 'telling.
Une — universellement recce, eene alge_mien aangenomene leer of (telling; t. de
math. Resoudre une eene propofitie,
een voorfiel oplosfen; t. de theol. Pains de
toonbrooden , 0.
Propotome, m. vallen , afeal van ern zigtbaar gedeelte des ligchaams.
Propre , adj. eigen. C'est son — fits, het is
zijn eigen zoon. Je l'ai vu de mes — s
yeux, ik heb het met mijne eigene oogen gezien. Ecrire q. ch. tie sa — main,
lets eigenhandig "net zijne eigene hand
fchrifven. Remettre q. ch. en — main,
sets eigenhandig overgeven, ter hand
L'amonr —, de eigenliefde. 11
a trop d'amour — pour s'abaisser a cela,
hij bezit te veel eigenliefde, em zich
daartoe te verlagen. Ce mot, dans sa
- signification vent dire, dit woord wil
in zijne eigenlijke beteekenis zoo veel
zeggen als. Le sens d'un mot, de eigesslijke zin van een woord; dienstig;
bekitaam, gefchikt; pasfend, behoorlijk
evz. Cette charge ne lui est pas —, dit
asnbt is hem niet dienstig, voegt hem
fist. Il n'est pas — a Petude, a la guerre, hij is fist bekwaam, gefchikt tot de
fiudie, tot den oorlog. Vous etes —a
tout, gij zift tot alley bekwatha gij
deugt ovaral voor. Ce bois est — a baair, dit is good bouwhout. Le sable est
le terrain — de cette plante, zand is de
gefekikte, behoorlijke grond voor deze
plant ; bijzonder;' t. de bot. Calice —,
irijzondere kelk. Le pecloncule —, de bijzondere bloemenfiengel ; rein, zuiver,
zindelijk, net. Cet enfant n'est pas —,
dit kind is niet zindelijk. Ses habits
sont toujours — s, zijne kleederen
altild net , niet bevlakt. 11 en toujours
— et bien mis, hij is altoos zindelijk,
net en good gekleed.
Propre , eigenfchap , yr. Le — des oi*caul eat de voler, de eigenfchap der vsgels!, is to vliegen. C'est le — des chiens
d'aboyer, de eigenfchap der honden is to
blaffen. ('sot le — de Paimant d'attirer
le fer, het is de eigenfchap van den
zeilfteett het ijzer aan te trekken ; t. de
jur. pl. eigendom, o. Disposer de ses —s,
evor zijnen eigendom befchikken. Les
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s paternels ou du ctité du pere , de
vaderlijke eigendom; bijzonder, afzondcrlijk vermogen, van den man of de
vrouw (dat niet in gemeenfchap van
goederen komt ). Elle demande le remplacement de ses — s que son mart a alienes, zij eischt kerflelling voor haren eigendom, Bien haar man ontvreemd heeft.
Posseder q. ch. en —, jets in eigendom bezitten; t. de lit. Le — du temps, eleaan zekere
tijden in het jaar, aan zekere feesten gewonegebeden, godsdienstige verrigtingen.
Proprement, adv. eigenlijk. Cut ce qu'il
dit, dat is het eigenlijk Wat hij zegt.
Ce mot-la signifie— cette chose, dit woord
beteekent eigenlijk deze zaak ; a —
parler eigenlijk gezegd. Cela se dit —
et figurement , dat wordt eigenlijk en
zinnebeeldig gezegd. S'exprimer zich
eigenlijk, duidelijk uitdrukken. La Grêce — Bite, het eigenlijk of zoogenoemd
Griekenland ; rein , netjes, zuiver, zindelijk. 11 faut — manger, men moot aims
netjes gekleed
delijk eten. Etre veto
hij zings zuiver,
zijn. 11 chaste
Cela est — travaille, ecrit, dat is
net gewerkt, gefchreven.
Propret, te, adj. fam. opgefchikt, batiks
zindelijk. Une femme — te, eene kraakzindelijke, opgefchikte vrouw; s. een
popje, gekje , o.
Proprete
f. zindelijkheid netheid. Sazijn
maison est tenue dans une grande
huis wordt zeer net gehouden. Elle est
d'une grande zij is van eene groote zitsdelijkheid, zij is zeer zindelijk ; t. de
peint. de gra y. Cela est peint, grave avec
beaucoup del— , dat is zecr zuiver gerehilderd, gegraveerd. II a one grande —
de pinceau , hij fchildert zeer zuiver.
Propreteur, m. t. d'hist. Rom. die landvoogdbij
de oude Romeinen geweest was ; ookdie in
deprovincien als een landvoogd regeerde.
Proprietaire, m. et f. eigenaar, elgenares.
Je suis le — de cette maison, et son frere
est le locataire , ik ben de eigenaar van
dit huis, en zijn brooder is de huurder.
Proprietairement, adv. in eigendom, eigenelons•
melijk.
Propriete, f. eigendom, m. eigendommelijkheid, eigenheid. Cette maison est devenue
ma dit huis is mijn eigendom geworden. On lui conteste la — de ce j ardin,
men betwist hem den eigendom van dezen tuin ; eigenfchap. La — naturelle
des plantes, de natuurlijke eigenfchap
der planten. Les — s des remedes, de
eigenfchappen der goneesmiddelen. La —
de cette machine est de produire le memo
effet d'une maniere plus simple, de eigenfchap, eigendommelijkheid van dit kunstwerktusg beflaat daarin, dat zij dezelfde
uitwerking op eene eenvoudigere wijze
voortbrengt; t. de gram. eigenlijke isteekenis Entendez-vous bien la — de
chaque mot? verflaat gij IVO 1 de eigenlijke beteekenis van ieder-woerd.
ProptOme , m. t. de med. bovenmatige verlenging van een deel, yr.
Proptose, m. t. de med. verplaatfing van
een gedeelte, bijzonder van die deelen
welke het oog betreffen.
Propus , m. t. d'astr. fler van de derde
grootte flaande voor den voet van
Castor.
Peopy16es, £ pl. t. d'ant. prefehtige ever1
dek.
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dekte galerijen met zuilen, walks geleidden naar de testing van Athens, go.
bouwd door Pericles.
Proquesteur, m. (lees prokuestizur), t. d'hist.
Rom. die het ambt van questor of penningmeester te Rome waarnam , wanneer
hetzelve niet bezel was.
Proquiers, m. pl. planten van het geflacht
dsr veelmannigen.
r or a c a , au , adv. naar mate; t. de prat.
Les heritiers contribuent aux dettes au —
de leurs parts et portions, de erfgenamen
betalen mede aan de fchulden naar mate
hunner erfdeelen en portien.
Prorogatif, ive, adj. t. de pal. uitfiellend,
verfchuivend, opfchortend. Un decrêt —,
een uitfiellend befluit•
Prorogation, f. o. opfehorting,verleng:ng , verfchniving. On lui a accord&
une — de is jours: men heeft hem een
witflel van veertien dagen vergund. La
— du parlement, de °presorting, verfchuivine van het parlement.
Proroger, v. a. opfchort , nitflellen, verfchuiven , verlengen. —le parlement d'Angleterre , de zitting van het parlement
in Engeland verfekuiven, opfch*rten.
Prosalque , adj. profaisch, niet vloeijend.
s, de verzen
Les vers de la Motile sont
van la ;Voila zijn tiler vloeijend.
ProsaIser, v. a. in ongebonden ftijl fchrijven.
Prosateur,
fcl:rijver in profs, in on(fchrijven.
gebonden ftijl.
Prosayer,, v. n. Hecht in ongebtnden
Proscarabee, t. d'hist. nat. zeker gekorven
infekt,bastaard-mel wormkever;cantarelle)
Proscenium, m. t. d'art. (avant-scene), voortooneel, waarop de tooneelfpelers hunne
rol fpeelden.
Proscripteur, m.magifiraatsperfoon te Rome;
oorzaak .flichter, werker der verbanning.
proscription, 1. verbanning, vogelvrijverklaring. La — fut exercee par Sylla, de
vogelvrifverklaring werd door S .ylla teit,geoefend; fig. La d'un mot, d'un usage . de verwerping van een woord, de
.offcbteing van een gebrulle.
Prom-ire,. v. a. vogel y rijverklaren, banners,
verbannen. Les triumvirs proscrirent leers
femetnis , tie driomannen verklaarden bun,
ne vijanden vogelvrij. En quelques etats ,
on proscrit en mettant prix la tote d'un
criminel , for tenige flaten verklaart men
daurdoor vegeivrij, dat Men eenen prijs
zet op het hoofd van eenen misdadiger ;
s. (1 est au , nombre des proscrits, hij is
onder het getal der ballingen , der yeifverk 1aarden. C'est uu homme dangereux , it fact le — de nos assemblees, het
is een gevaarlijk man, wij tnoeten hem
nit one vergaderingen verbannen; fig.
un usage, een gebruik afrchaffen. Ces
snots sort proscrits depuis long-temps, deze woorden zijn federt lane buiten
bruik gehragt, afgekeurd. 11 a une figure proscrite, hij heeft een akelrg aanzien,zijne gedaante mishaagt eenets ieder.
Proscrit, m. e, f. banneling, balling, gebannene. ins d'un --,gelaatvan eenen balling; onaategenaam,gebrandmerkt gelaat.
Prose, f. ondicht , onrijm, o in ongebonden
ftijl. Ecrire en—, in profa, in onrijm,
in ongebonden fag fchrijven. Ces vers
ne sont que de la — rimee, deze verzen zijn /kolas berijmd ondicht.
nq , die cutlet:tit vow mess
Prosecteur,
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antleder, veer eenen hoogleeresar in de
ontleedkunde.
Proselyte, m. et 1. bekeerling, nieuw bekeerde, aankomeling in eene of ander*
kerk, eene tot cozen anderen godsdientt
overgaande.
Its out fait plusieurs —
zij hebben verrcheidene profelyten gemaakt. Lcs Juils et les — s, de yoden en
de yodengenooten; tam. Cette opinion
a fait hien des — s, deze meening beef:
veal aanhangers gevonden.
roselytisme , tn. bekeeringszucht zucht om
profelyten , aanhangers eens kerkge.
nootfchaps, te maken.
P rosennaedre, adj. Cristal kristal met
negen oppervlakken op twee aaneenlig.
gende deelen.
Proser , v. a. in onrijm fchrifven.
Proserpine , f. t. de myth. Proferpine, loch.
ter van Yupiter en Ceres, die door Pin.
to gefchaakt, zijnevrouw en de koningin
der hel werd ; t. d'hist. nat. dagkapel.
Proserpinea ou Proserpiniaca, f. t. de bot.
moerasfige plant in Virginia.
Proseugue, F. plants, beJlemd tot het gated
bij de .7oden.
Prosodie, 1. t. de gram. klankmaat der let.
tergrepen. 11 entend bien la —, hij ver/taut de klankmaatkunde goed. Un traAte
de la — francaise, eene verhandeling over
de franfclze pro(Odie; foort van maatge'
zang veer de fluit bij de ends Grieken,
bij het gezang hunner feesten , o.
Prosodique, 4dj.tot die klankmaat behoorende.
Prosonomasie ,
zie Paronomasie.
Prosopalgie , f. t. de
fmertelijke bij•
ting in het aangezigt.
Prosopographie , F. t. de rhet. perfoonsbe.
fchrilving, van zijne gelaatstrekken,
holding en getlaante.
Prosopon , zie Hypostase.
Presopopee, f. t. de diet. perfeonsverbeelding ;invoerivg van perfonen in eons retie.
i'rospectus, en. t. de lib. beredeneerd_plan
van inteekening , 0. gedrukt ontwerp van
een bock dot men uitgeven wit, 0. Le
— de ce dictionnaire sera mis au jour dans
pen, het prospectus van dit ivoordenboek
zal binnen kart uitgegeven worded,
Prospere, adj. gunstig, voorfpoedig, gang.
dig. 11 a eu les vents — 8, de winders
waren hem grins tig. Le ciel vows spit
—, de hensel zij u genadig.
Prosperer, v. ur voorfpoedig zijn,
jen; welvaren; wel gelukken, wel flez.
gess , gord voortkomen. then permet que
les mechants prosperent pour quelquezemps,
God laat toe, dat de boozen year een,i.
gen tijd bloeijen. 11 ne prosperera . pat dans
cette gaire, hij zal in die zaak tact
lea fiagen. Toutea chases lcu out prospere , aller is hem gelukt.
PrOsperite, f. voorfpoed, tn. geluk, hell,
o. welvaart, y e. etoit de pen de
duree , zljn voorfpoed was van korun
duur. ,On ne manque point d'amis dansia
in voorfpoed ontbreekt het nooit aan
vrienden. Je vous souhaite toute sorte do
—, ik wensch het mogelijke geletk. Je
prie Dieu pour la — de votre famille, ik bid
God em hell, w,lvaart van urefittnilie.
Prophyse, f. t. de med. zamengroeijen (der
oogieden met den oogappel, enz.). La
y ses, het zamen.
—desoavclurpih
groeljen der beenen met hunted; kleini
beentjes of aanzeitingen.
Pro-
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Prostaphertese, f. t. d'astr. anc. verfchil
tusfrhen de ware en middelbare plaatt
of beweging van eene planeet , o.
Prosuse f. t. de med. heerfching van een ligc haamsvocht boven de anderen.
Prostates, m. p1. t. d'anat. voorflanders;
klieren aan den wortel der mannelijke
roede, yr.
Prostatique , adj. t. d'anat. hiertoe behoorend.
Les muscles —s, de voorlianders fpieren.
Prosternarion , f. nederknieling; voetval,
#S . La — est un saint plein de respect, de
ne derknieling is een eerbiedvolle begroeting.
r rosternement, nedervallen (op de aar.
de), o. voetval, m. nederknieling, yr.
Les Orientaux temoignent leur respect par
de frequents — s, de Oosterlingen of morgenlanders hetuigen hunnen eerbied door
menigvuldige nedervallingen, nederknielingen. Les Julie rendoient I'tionneur du — aux
personnes en dignite, de 9oden beteonden
den met eene waardigheid bekleeden perrotten hunnen eerbied door eenen voetval.
le Prosterner, v. r. to voet vallen , nederknielen, zich nederwerpen, buigen. 11
se prosterna aux pieds du roi, hij wierp
zich voor des konings voeten neder, hi;
vie/ hem te voet. Se — la face contre
terre devant Dieu, zich met het gezigt op
de aarde voor Gad nederwerpen t Prostense an pied de l'autel , it prioit Dieu,
aan den voet des outaars nedergeknield,
bad hij God.
Prosthese, f. t. de gram. foort van metaplas-me (zie dat woord), befiaande in het
bijvoegen van ,eene letter of lettergreep
in het b'egin van een woord , zowier
daarvanden zin to veranderen, als; al.
coran; t. de chir. aanzetting van een
kanstelijk gemaakt lid aan het menfchelijk ligchaam, gelijk een houten been,
arm, enz.
Prostibule, m. plants van losbandigheid.
VFostituë, e, adj. et part. zie Prostituer.
Prostituee, f.gemeene,openbare hoer. Dans
Papocalipse, [tome palenne est appellee
Babylonne la grande —, in de openbaring
words het heidenfche Rome de grease
Babylonfche hoer genoemd.
Prostituer, v. a. tot den weNts$:, tot ontucht overgeven, prijs gown, veiveci:
ren ; fig. fchande aandoen, onteeren:. tale prostitue fille , zi/yervitert
zelve hare dlchter tot ontucht.. II a prostitue son honneur, hij heeft zijne eer
prijs, ten beste gegeven. Vous prostituez
votre dignite, gij doer uwe waardigheid
fchande aan. Une femme lubrique se‘prostitue a tons venants, een geil , ontuchtig
vrouwsperfoon goofs Naar aan alle komenden ten beste. Un auteur qui a une
plume venale, la prostitue it ceux qui lui
donnent le plus , een fchrifver, din ow
den broods ji.hrifft, laat zich gebruiken door degenen, die hem het meeste
betalen. Its prostituent leurs plumes a Pargent , 2.11 onteeren, verkoopen hunne
pennen voor geld.
Prostitution, f. onteering „ Mending ,overgeving tot hoererij, tot een oneerlijk
/even. Elle a vecu dans une bonteuse
xij heeft een ontuchtig levee geleid ;
fig. La — de la justice, des lois, de outeering, het misbruik der geregtigheid,
der wetten. Lieu de* alecht ahoerhuiss, o.
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Prostration, 1. ttederwerping , nederknielinh aanteonende cone foort ran gods
dienstige eerbewijzing, in onderfchei..
ding van prosternation , dat eene seeder.
bulging aantoont, flechts als bewijs vats
achting ; t. de med. krachteloosheid,vere
flapping van krachten.
Prostyle, m. et adj. t. d'arch. anc. dat flights
van voren zuilen beef:. Un temple -',
un
eel; ternpel die van voren
heeft; een gebouw met eenen zuilgang.
Prostyride , f. fluit/leen van sets boog in de
gedaante van eene roi bladen.
Protase, t. t. tie pods. verklartng, bloat=
legging des onderwerps van een tooneel•
fink;inleiding,voorzang. in een gedicht.
Protatique , adj t. tie pods. ' ' Personnage
een, flechts in het begin van een tome*
fink voorkomende , perfoon.
Prote , in. die de proeven op eene drukke=
rij naleest, proevenlezer. Les connaissances d'un — sont itendues, de kundigheden
van eenen proevenlezer zijn uitgebreid.
Protecteur, m. - trice, f. befchernser, be=
fchertnheer, patroon, begunstiger,, be=
begunstigfier. 11 a un
sant , hij heeft eenen magtigen befchermer. Dieu est anon God is miff. befchermer. Minerve etoit règardOe comme
la — trice des beaux Arts, Minerva word
als de berchermfier der fchoone kunstets
aangezien. Le — d'Angleterre, de protector, befchermer van Engeland; adj.
Sou bras —, zijn befchermeude arm
Protection , f. befcherming , befchutting.
La — de Dieu , de befchel ming van God.
Prendre q. q. en sa sous sa ietnand
in , under zijne befchutting nemen. Comptez sur ma —, reken op taifte bercherming.
La— d'Espagne, de bezorgiug der geestelip.
ke aangelegenhedn van Spanje to Rome.
Protectorat , de waardigheid van eeness
protector of befcherther. Richard Cromwel succeda au — cla .son pere, Rithastd
omwel volgde zijnen varier op in4ite
protectoramt.,
:Protee , in t. de myth. *Preteus ; fig. duizend
kunAtenaar, onbefiendig thensch ; t.
sou protdoIdes , zie Globtibut. Les
laires. Le —., argente , de zilverboom in
ka ;. t. Asa., wateifalamander
;nfefiediertje,van yeranderlijke gedaan..:
te, o. ; t. de med. Cette ma adze est tin
vrai
dcze ziekte verfehijut in dui:zenderlei gedaanten.
Protege , ee, f.-beguttstigde. 11 est. le
— du minisrre •hij . is de begunstigde,
gussteling des ministers.
Proteger, v. a. befi. nermen, behoeden ; be=
• gunstigen, voorftaan; befchutten. Quo
Dieu vous protege, dat God u bercherme,
Je vous protegerai en% ers et contre tons,
ik zal u jegens en tegen alien befehutten. — le commerce , den koophandel be.gunstigen.
Proteforme, adj. t. de med. Maladie eene
ongeregelde ziekte, die verfcheidene see.
valle 12 beefs..
Protedides , in., pi. zie Prone.
Proterie , f.fchriffyertrek van semen prosveniezer, o.
Protestant , e, adj. et S. protestantsch, hervortnd; protestant, herrotmde, die de
leer van Luther of Kalvijn volgt. Notre roi est un prince onze koning is
een protestantseh vorSt. Ma femme et mei
&IOUS
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nous sommes — ts, milne vrouw en ik,
telaar , waardoor de H. Stephanus wordt
wij zijn protestanten, hervOrmden.
(oppergeheimfchrijver.
verflaan.
Protestantisme,
paufelijke protonotaris of
trotestanteordom o. pro- Protonotaire,
testantfche godsdienst. Embrasser le —
Protopape, m. eerfle Griekfche priester.
den protestantfchen godsdienst omhelzen. Protopaschites, m. pl. t. d'hist. eccl. ketters
Protestation, f. betuiging, openlijke verzevan de eerfle eeuw, die paafchen vierden
kering. II a fait une de sa fidelite au
gelijk de 7oden, niets dan ongezuurd
rot, a Petat, hi( heeft openlijk verzekerd,
(ke ziekte.
brood etende.
t. de med. oorfpronkelij.
den float, den koning getrouw te dienen. It Protopathique,
me fit mille — s d'amitie, hij deed mif Protoplaste , adj. eerstgefchapen (Adam).
duizend betuigingen van vriendfchap ; Protopope, m. opperpriester, eerjle Griekfche priester.
tegenbetuiging , openbare tegenfpraak ,
ontfchuldiging. Faire sa — pat devant Protospethaire, m. t. &hist. ann. opperfle der
notaire, zijne ontichuldiging, openbare•
liffwacht van den Griekfchen keizer (te
Konflantinopel).
tegenfpraak voor eenen notarit doen, Une
vsrbale, eene mondelinge tegenbetui. Protosyncelle, m. t. d'hist. eccl. vikaris van
ging.
eenen Griekfchen patriarch-of bisfchop.
Pr3tester, v. a. betuigen, verklaren, ver- ProtothrOne, t. d'hist. eccl. eerfle Crickzekeren (op eene , plegtige wijze). Je
Tche bisfchop van eene provincie , van
eenen patriarch.
vous proteste qu'il ne m'en a rien dit, ik
betuige a, dat hij mil niets daarvange- Prototype, m. voorbeeld, model , o. Le —
zegd heeft. Il lui protesta sin son hond'une gravure, het model, de eerfle afdruk
van een graveerfel; fig. — d'eloquence,
near, qu'il le serviroit de tout son pouvoir,
voorbeeld van welfprekendheid.
hij yerzekerde hem op zijne eer, dot hij
hem nit al zijne krachten dienen zoude; Protozeugme, t. de gram. vitiating van,
een woord in eene tweede fielling, dat
v. n. — de ou contre q. ch., zich tegen lets
reeds in de eerfle flaat.
verklaron,aankanten,tegen lets getuigen,
,protesteren. Je proteste contre cette resolu- Protrvgees, f. pl. Bacchusfeesten voor den
tion, lk verklaar mif tegen dit befluit.
wijnoogst, 0.
Son marl l'obligea a signer cet acte, mais elle Protuberance , f. t. d'anat, uitwas, o. knob.
bel aan een gedeelte des ligchaams , m.
protesta contre avant et %apres, haar man
— occipitale , uitwas aan het achterhoofd.
verpiigtte haar deze akte te teekenen,
?soar zij kantte zich, protesteerde veer Protuteur, m, toeziende voogd ondervoogd.
en ha daartegen ; t. de pal. — de violen- t Prou, adv. veel , genoeg. Bon — fasse,
ce, verklaren, dat men lets gedwongen
on .vows fasse, wel bekome u de maaltijd ; prov. Les hableurs ont — babil, mais
doer. Its lei enleverent ses papiers, mais en
peu d'execution , groote pochhans, flechte
meme temps protesta de violence, zij
Yachter; m. voordeel, gewin, o.
namen hem zijne papieren af, maar to
gelijker tijd verklaarde hij, dat het ge- Prone, t. de mar. voorfleven van eon
fchip , tn.‘ Voir par —, voor zich zien.
dwongener wijze gebeurde. &incomDonner la —, den loop bepalen. 11 donna
petence, zich tegen de .onbevoegdheid des
aux galerei la qu'elles devoient tenir,
regters verklaren. — de tons depens,
hij
bepaalde voor de galeijen den, loop,
dommages et interets, tegen alle kosten,
than zij houden moesten ; bij de groote
rchaden en voordeelen protesteren, die
fchepen zegt men: donner la route;, t. d'avan de hand wifzen; t. de com. tine
nat. Os de la -- (occipital), achterhoofdslettre de change, eenen wisfel protesteres. Au refits que fait line personne d'acr
been, o.
cepter une lettre de change ou de la payer Prouesse, f. heldendaad, dapperheid. 11
recheance, it faut la — on on pent la ,faire
come volontiers ses—s, hij verhaaltgaar•
wanneer iemaani weigert eenen
se zijne heldendaden; iron. Voila une
_fill ants to nemest,, of beta op den 4ervalbag —, :dot is eene rchoone heldendaad.
slag to be palen, dan meet of kan men hem Proufasse 9.. adv. zoo zij het ; wel snag het
latex protesteren.
bekamen.
Protet, t. de corn. protest, protesters, *IN Prouvaire on Prouaire, m. priester.
Prouver, v. a. et n. bewijzen, aantoonen.
van eenen ivisfel o. Faire signer un
— la verite d'un fait, de waarheid eener
non -payement d'une lettre de chan-—de
ge, een protest van niet betaling van
dead bewijzen. Il a prouve son droit par
titre et par têmoins, hij beefs- zijn regt
g enet: wisrelbrief laten teekenen.
door oorkonde en getuigen bewezen. Ce.
Prothêse , tie Proithese.
la prouve qu'il est riche, dat bewijst,
Pgotocanonique , adj. t.ivres boeken der
toont aan„ dat hij rijk is. Qui prouve
heilige Schrift, die van den beginne af
trop , ne prouve rien, die to veel bewijst,
voor goddeliike gehouden werden, in tegeneverfielling van dentero-canoniques , o.
bewijst niet.
Protocole, notaris-protokol, register. Provediteur, tn. arnbtenaar te Venetii. gd.
neral de la fiotte, ou general de mer,,
bock, o. fchriffrol eens beambtsfchrifigeneraal opzigter der vloot , van het
vers. Transcrire un acre dans le —, eene
zeewezen. — de Dalmatie, de Corfou, de
akte in het protokol, registerboek
bevelhebber van Dalmatia, in Corfu.
fchrifven. Pour dcrire a ce prince , it a
consulte son —, om aan dezen vorst to Provenant, e, adj. voortfioruitend, yoorko.
mend. Les biens — is d'une succession,
fchrifven, heeft hij zijn formulierboek
de uitfpruitende goederen eener erfenis.
geraadpleegd.
Protocoliste, m. die het protokol voert.
Provencal, e, adj. nit Provence. Les ProProtoctistes . m. pl. t. d'hist. eccl. ketters,
vencaux, de inwoners van Provence.
%mike voorgeven, dat de ziel eerder dan t Provende, f. voorraad van levensmidde.
het ligchaam gefchapen zij.
len, tn. mondbehoefte, y r. voeder voor
Protomartyr, m. t.
het y ee gemengd voeder P.
eccl. eerfle marPro-
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Provenir, v. a. voortk omen , ont than fpruiten. De-la proviennent tons les abus, van
daar korner; alle misbruikenvoort, daar.
croitdoer ontfiaan alle misflagen.
il provient cette maladie? ivaarvangelooft hij, dat deze ziekte ontgaat? Voila la somme qui en est provenue, dat is
de fom die daarui t gefproten is. Les enfants
qui proviendront de ce mariage, de kinderen,
die nit dit huwelijk zullen fpruiten.
Frovenu, m. voordeel , o. yr. Le —
d'une affaire, de winst, het voordeel van
eene zaak.
Proverbe, in. fpreekwoord, o. fpreekwijze ,
vr. Vous savez le — : tel maitre tel valet ,
gij ke pt het fpreekwoord: zoo de heer,
zoo de knecht, 11 a verifid le —: a ',bre
avare enfant prodigue, hij heeft het fpreekwoord bewaarheid: een gierige vader
beef: verkwistende kinderen. Cela a fait
— dans l'instant, dit is in een oogenblik
tot een fpreekwoord geworden ; Oreuk ,
yr. Les — s de Salomo, de fpreuken •van
Salome. (wijze, bifJnreuk ig.
Proverbial, e, adj. fpreekwoordig , fpreuksProverbialement, adv. door fpreekwoorden ,
bij wijze van fpreekwoord , als een
fpreekwoord. On dit —:charite bien ordonnée commence par soi-méme, men zegt bij
wijze van fpreekwoord: het hemd is nader dan de rok.
Providence, f. voorzienigheid. La divine —,
de goddelijke voorzienigheid. Se confier en
la —, zich op de voorzienigheidrerlaten.
t Provident, e, adj. die voorzietenverzorgt.
Providential, le, adj. Main — le, hand der
voorzienigheid.
Provignement, m. t. de vign, het inleggen
van eene wijngaardrank om te planten.
Le mois de Novembre est le temps le plus
convenable au —, de maand van November
is de gefchikelle tijd voor het inleggen
van eene wijngaardrank.
Provigner , v. a. t. de vign. eene wijnga drank inleggen om te planten; v. n. fig.(vieux)
vermenigvuldigen , vermeerderen, voorttelen. Cette famine a bien provigne, deze familie heeft zich zeer vermeerderd.
Provin, gepote wijngaardrank , yr. Les
— s ne rapportent pas la premiere annde,
de gepote, ,its de aarde ge'legde wijn•
gaardranken dragon het eerfle jaar niet.
Province, f. provincie, yr. landichap, wingewest, o. Cette abonde en vin deze
provincie heeft overvloed van wsjn. Ce
pays est divisd en dix-neuf s, dit land
is in negentien gewesren, landfchappen
yerdeeld. Les — s unies, de vereenigde
provincien- Les — s Romaines, de Romeinfche wingewesten. La Macedoine fut
reduite en — Romaine, Macedonia word
tot een Romeinsch Wingewest gemaakt ;
een getal kloosters, die in een of verfeheidene landfchappen flaan, en door
eenen zoogenoetnden provinciaal geregeerd
worden. (weest , provinciaal.
Provincial, m. kloosterover/le van een geProvincial, e , adj. landfcl2appelijk , dat van
een landfchap is of daartoe behoort, pro-.
e, provinciale
Assemblae
e, landtaal,
vergadering. Langage
provinciale fpraak ; s. m. et f. C'est un
—, tine e, dat is een man; cone vrouw
n i t de provincie , landjonker, landvrouw.
Provincialat, in. waardigheid van eenen provinciaal. 11 a fait bien des- choses pendant
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son —, hij heeft veal gedaan gednrenda
zijn provinciaalfchap.
Provincialementi adv. op dewijs der lieden ui t
deprovincie, niet volgens het gebruik der
hoofdftad.
Proviseur, m. opziener van een lyceum ,
ner fchool , bezorger, voorfiander van
eene hooge fchool.
Provision , f. voorraad, m. provilie, me.
nigte. Il a encore une bonne — de vin dans
sa cave, hij heeft nog eenen goeden voorroad van wijn in zijnen kelder. 11 a
fait bonne — de livres avant de partir pour
1'Amdrique, hij heeft eene groote menigte boeken opgedaan, voor dat hij naar
Amerika is vertrokken. Faire ses s,
zich het noodige aanfchafen; fig. fain.
II taut avoir une bonne — de patience, men
moot eenen goeden voorraad , zeer veal
gedulds hebben; t. de corn. provifie, yr.
loon ,
en o. Il a pri g UR demi pour cent de
hij heeft een half procent voor pro•
vile genomen. Payez lui les marchandises
apres en avoir ddduit votre betaal nem
de koopwaren, na aftrekking van 1111,8
provifie. — d'office, brieven van aanfiel•
ling ; brieven, waardoor iemand in het
bezit van een geestelijk ambt gefield
words ; t. de jur. Avoir — de sa personne, borgtogt, borgfielling van zijnen
perfoon hebben; voorafvonnis. On lui a
adjugd une — de mille florIns, men heeft hens
vooraf duizend gulden toegewezen. Le
tribunal a fixd la — alimentlIre que le mart
sera oblige de lui payer, de regtbank heeft
bepaald de onderhoudingsfom, waartoe
de man zal verpligt zijn hoar nit te
keeren; par —, adv. voorloopig, bij veer•
rand of provifie. Faire q. ch. par —, •ett
voorloopig , in voorraad doen. Prendre
possession de q. ch. par —, bij provifia
bezit van sets nemen.
Provisionnel, le, adj. voorloopig, provifio.
noel , bij voorbaat. Un traite
een voorloopig verdrag. (nader befeheid4
Provisionnellement, adv. bij voorraad; tot
Provisoire, adj. voorafgaand , voorloopig;
t. de pal. Une sentence —, een voorafgaand vonnis. Main-levee —, voorloopige
opheffing van een geregtelijk Wag.
Provisoirement, adv. t. de prat. bij voorraad, op
eene voorloopige wijze, tot nader overleg.
Provisorerie, t. waardigheid van eenen provifeur , van eenen fchoolopziener,opzie.
nerfchap, 0.
Provocation, f. uitdaging, urging ; aanprikkeling; t. de med. La — des men•
strues, de aanprikkeling tot de maan.
delijkfche reiniging, tot de maandflonden.
Provoquer, v, a. altdagen, uiteifchen; tergen. — q. q. an combat, iemand tot eels
gevecht nitdagen. 11 vous a dit des injures, mais vous l'avez provoque, hij heeft
fcheldwoorden gezegd, maar gij hebt
hem getergd; verwekken, veroorzaken.
q. q. a la colere, t la colere de q. q.,
iemands gramfchap gaande makes, verwekken, hem tergen. L'opium provoqiie
le somtneil, het heulfap, de opium verwekt
den Jlaap. Cola provoque It boire, datverwekt Borst.
Proxene, t. d'ant. burger van dithene,
die belast was do vreemdelingen se oatvangen en hen to huisvesten (gelijk Alcibiades eels' zoodanige bij de Lacedsmoniers was).
Rrrg
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Proxenête, in. koppelaar, beenhaas, foort van
svakelaar. 11 a promis au — cent florins , si le
marche reussit, hij heeft den makelaar
honderd gulden beloofd , zoo de troop
doorgaat.
Proximite, f. nabijheid, yr.; t. de jur. naverwantfchap , vr. La — de leurs tnaisons, de nabijheid van hence huizen. Ce
jardin me convient par sa deze tuin
float ?nij aan wegens zijne nabijheid. 11
y a — de sang entr'eux, char heeft bleedverwantfehap tusfchen hen plaats. La
de
—quiestnro,mdfelir
naverwantfchap, die er tusrchen ens is,
verbiedt mij het te zeggen.
Proyer, Prayer, zie greyer.
Prude, adj. zeer zedig , ingetogen ,prentsch.
Cette fille a en' air —, dit meisje ziet er
goer zedig nit; s. f. C'est une —, het is
eene ingetogene , waanwijze, prentfche.
Prudemment, adv. voorzigtiglijk, wijsfelifk. It a fait fort — de rester chez lui,
hij heeft zeer wijsfelijk gedaan te huis
`to blijyen.
Prudence, f. voorzigtigheid, omzigtigheid.
egiosez avec —, ga met voorzigtigheid te
werk. 11 a donne des marques d'uue grande —, hij heeft bewijzen van eene groote voerzigtigheid gegeven.
p rudent, e, adj. voorzigtig, kloek , wijs,
verflandig, welbedacht. Cela etoit fort
— de sa part , die was van zijnen kant
zeer wijs , voorzigtig. C'etoit une action e, dat was eene verfiandige, wijze
load. 11 a tenu une conduite pen — dans
cette affaire, hij heefe zich in deze zaak
niet zeer wijs gedragen.
Pruderie. f. preutschhesd , cverdrevene zedigheid,eerbaarheid. Elle est d'une — insupportable, zij is van eene onverdragegelijke zedigheid, ingetogenheid.
Pred'homme , m. wijs en dettcdzaam man;
(vieux) t. de prat. een die zijn werk zeer
goed verflaat, deskundige. Voila le dire
de prud'hommes, dat is het gezegde, de
uitfpraak van derkundigen ; t. d'ant. bijzitter, eonsulent, diet; de regters riepen, ow zijne meening to vernemen ; t.
de mar. op!,igter der visfchers of loodfen,
ow de getchillen onder hen te beflisfen.
t Prud'hommie, f. deugdzaamheid , braalheld , opregtheid. C'est un homme d'une
grande —, het is eel: zeer braaf man ,
een man van groote deugd. J'ai toujours
eu bonne opinion de sa — (probite), ik
belt altijd goede meening gehad van zijne braafheid.
Prudoterie, f. geveinsdheid enz. (pruderie).
!rue, f. gedraaide boomtak, dienende em
lets te binders m.
t Premier , zie Premier.
Prune, f. pruim. en pointe, f;titfe pruim.
De — a Wives, vrteg rijpe pruimen;
prov. Its ne soot pas venus pour des — s,
zij zijn niet veer niet met al gekomen.
Aimer mieux deux.oeufs qu'une—, gaarne
het meeste it'illen hebben.
Pruneau, m. gedroogde, of gekookte pruimen , yr. Nous mangeons des — x, wij
eten gedroogde pruisven.
Prunelaie, m. pruimentuin of boomgaard.
Prunelde f. pruimenkonfituren.
Prunelet, m. gedroogde wilde pruimendrank.
Fri:meta , droogheid op de tong, in de
keel, yr.
Pruuelle f. flee- of wilde pruim. Du jus
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-de o, wilde pruimenfap. Le vile, al.
grelet des — s, de xnurachtsge fmaak
der fleepruimen. — de Poen, oogappel,
m.; fig. fam. Jouer de la lonken, k nip
oogen , met de oogen wen.C'en; prov. Conserver q. q. comme la — de l'oeil, lets met
de grootfie zorg yuldigheid bewaren.
Prunelier, m. wilde pruimenboom, fleepruitnenboom.
Prunier, m. pruimenboom.
truth, t. de med. jeuking, kitteling,
Peking van de huid, yr. 11 a la grattelle qui
lui cause un — continuel, hij heeft de drooge fchurft , die hem eene gedurige jenking veroorzaakt; t. de chir. jeuktng
den rand van eene wond ;aangename kitteling van lets.
Prusse, bleu de — , berliinsch blaauw.
Prussiate, m, t. de claim. blaauwgezuurd.
Le — de fer, de cuivre, blaauwgezuurd
ifzer,, koper,
Prussienne on cheminde h la —, f. foort van
fchoorfleen van iizeren platen, tn.
Prussique, adj.
de chim. Acide
bet,
lijnsch blaauw zuur.
Prussite, zie Prussiate.
Prytanat, m. t. d'ant. waardigheid der pryCaner: te Athene, yr.
Poytane ,
t. d'ant. prytaa g , magistraatsperfoon to Athene.
Frytande, gebouw,, huis in de Griekrche
fleden, waarin de prytanen vergaderden,
en waarin men degenen onderhieM, die
den float groote diensten hadden Leif ezen, zoo ook de afgezauten der ,verbondent volkeren; (nouv.) opvoedingshuis to
Parijs , waarin de zonen dergen,n , die
zich aan het vaderland verdtensteltjk
hadden gemaakt, werderl opgevoed.
Prvtanide, f. t. d'ant. priest eres van Vesta; weduwe bif de Gricken, die het gcheiligd
.vnur in de prystanden wriest aanhouden„
Prytanie, f. t. d'anc. rijd wanneer een prytaan te Atheue regeerde.
Psaliette, f. zingfchool voor het koorgezang.
Psalmiste, m. pfaltnist , pfainidiehter.
Psalmitique , adj. dat de pfalmen, den,pfalmist aangaat.
(het pfalmgezang, o.
Psaltnodiation, f. zingers in den fmaak van
Psalmodie, f. pfalmgezang, o.
Paalmodier; v. n. pralmenzingen; fig. in
tenet; eentoonigeu flijl fehrijven.
Psalmographe,m diepfalmen gefehreven heeft.
Psalterion , f. hakbord m. feint van harp, yr.
Psamatole, m. zeker infekt, o.
psammisme , m. C. de med. bak met droop
en warm zand.
Psaronien, ne, adj. graniet , die de kleuren
van eenen vogel nabootst.
Psaros, m. t. ci'hist. nat. ?mans, dice de ouden aan den fpreeuw
Psathura ou boiscassant , ny. t. de tot. heester
op het eiland Bourbon.
Psaume , m. pfalm ,
Le livre des — s,
het bock der pfalmen. Les sept s de la
penitence, au les — s penitentiaux, de zevon boetpfalmen.
Psautier, m. plalmboek, o.
Pselaphie, f. t. de med. het wrijven van
een ziek ligehaam met de handen.
Psellisme, m. ou Psellotis, f. t. de med.
fiottering, flameling.
Psephorie, ofPsephophorie, f. t. d'ant. rekenen
met fieentjes , o.
Pseudamaute, f. valfche fleets, nagemaakte
diamant
Poe.
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Pseuclasthme, m.yalfche aamborstigheld ,vr.
Pseudiptere, zie Pseudodyinére.
Pseudo on Pseud, adj. valseh , onecht.
rseudohlepsie , f. t. de med. het vaisch -icn,
foort van verblinding van het gezigt.
Pseudo-catholique,m. et adj. ra I rche katholijk,
Pseudodyptere, m. t. d'arch. ahc. tempel rand.
om met zuilen.
Pseudo-etoiie , f. t. d'astr. valfche /ler, yr.
Pseudo.galere , f. gezwaveld zink, m.
Pseudomorphique , adj. dat eene valfche en
bedriegelijke gedaante heeft.
Pseudomorphose , f. t. d'hist. nat. valfche en
bedriegelijke gedaante.
Pseudonyme , m. die eenen valfchen naam
heeft aangenomen.
Pseu doplepsie zie Pseudobl ells ie.
t. d'arch. anc. ten:pet,
Neudoperiptere,
,waaraan de zuilen aan de zijden in den
auur waren aangebragt.
Pseudo prase, f. t. d'bisc. nat. half doorfchijnende fleen, m.
Pseudo. prophete ; m. vallche profeet.
f'seudorexie , f. t. de med. valfche 'honger,m.
Pscudosomnites , :n. p1. volkaanfcke kristallen, o.
Psi, m. t. d'hist. nat. feinone nachtvlinder,
die op de vleugels de Griek/'che letter ‘,1,
(0) heeft, nachtuil kapel.
gellacht van
Psille, f. t. d'hist. nat.
infekten met halve vlengeldekfels.
Psilothre , m. zie Dipilatoire.
PsOas, m. t. d'anat. zie Lombaire.
Psoc on Psoque, xn. d'hist. nat. geflacht
van infekten, gelijkende naar eene leis,
woudluis, yr.
Psophie , f. zekere vogel, m.
-Psora on Psore , m. t. de med. fchurftachtigheid, vr. fchurft (gale), o.
-Psorale, Psoraliers, f. eene peulvruchten dragende plant.
'Psoriforme, Psorice, adj. t. de med. fehurftachtig. Eruption—, fehurftachtige uitflag,o.
Psorique, adj. t. de med. fchnrftachtig;
dienstig wear de fehu, ft. Reniedes — s,
ny'ddelen tegen de (chuff ft, o.
Psorophthalmie , f. zie Ophtalmie.
Psychagoge, m. t. d'ant. foort van geestenbezweerder. Les — s habitoient dans les
lieui souterrains, de geestenbezweerders
woonden in de onderaard rche plaatfen.
Psychagogie , zie Psychomanice.
Psvchagogique, adj. t. de med. Remêcle —,
herlevingsmiddel, o.
Psyche , f. t. de myth. jonge prinres van
eene groats fchoonheid, die door de lief
de bemind wend en met haar huwde; bewegelifke groote fPiegel op twee /pillen,
gelijk eene opticafpiegel, m.
Psychologie, (lees psycologie en zoo in de
3 volgende), f. zielkunde. Traite de —,
verhandeling over de
Psychoman:ie, f. geestenbezwering.
Psychotres, m. Rubiacees, f. pl. van het ge.
jlacht der ro.ode verfTio f t' e vat tende plan te ft.
Psychrometre, in. vac; ism eter.
Psyctique, adj. t. de med. vorkoelend. Re.
s, yer4oetende middelen.
inede's
Psydracie , f. t de med. puistjes, fehurftachtige maar nice. aanfleende
Psydracton, m. t. de m ‘:d.pubtje op het wit
van het oog , o.
Psylle, f. t. d'hist. nat. zeker infekt op de
planten, 0.; ilfrikaanrche Jiang vr.
bot.
Psylliutn, (lees psyl'onie) m. t.
zsenkrti , a.
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Ptarmique, f. t. de bot. nieskruid, a.; adj.
dat doer niezen.
Ptene, zie Osmium.
pt. zie Fougere.
Pteride ,
? Uaigion of Pterygion, in. d'anat, aitwas op
het oogylies, ook op de nagels , 0.
Pterigo-salpingoidien, adj. in. t. d'anat. dat
betrekkingheeft op tie vlengelvormige verhevenheid van het weggebeen en de bleu
van Eullachius.
Pterigoide, adj. 4 d'anat. dat do gedaante
van eenen vleugei heeft.
Pterigoidien, e, adj. t. d' anat. dat tot liet
vleugelvormig uirwas aan het wiggebleos
behoort.
Pterocarpe, tn. t. de bot. foort van peulvrucht.
Pterocere, t. d'hist. nat. flak met dens
fchelp bedekt, vr.
P terod i.cere, m. t. d'hist. nat. klasfe der-in.
fekten, die twee vleugels en twee he..
rentjes hebben.
t. de hot. zekere planter:.
Pterones,
Pterophore, tn. t. d'hist. Rom. lover, courier der Romeinen, die 'erne piek met
eenen vederbos in de hand hield, wanneer hij de tijding van het verlies van
eenen flag bragt; t.d'hist.nat zie Lepidoptere.
Pteropodes, m. pl. t. d'hist. nat. gevinde
lusken of weekdieren, 0.
Pterospermes, in. pl. E. de bot. van het geflacht der maluwe.
E. de med. hoornachtig
Pcerygion ,
was nem het cog, ook aan de nagels , o.
PterygoIde, adj. dat de gedaante van eenen
vlerk heels ; t. d'anat. Apophyses c,
twee uitwasfen aan het weggebeen, gelijkende naar twee olerkels van eene yle..
(hoorend.
d
er n:uis
Pterygoidien, ne, adj. t. d'anat. daartoe bePtèrygo-palatin adj. m. tot her ,weggebeen
en dat van het verhemelte behoorende.
Pterygo•pharyngien , adj. t. d'anat.
— 5, keellpieren. vr.
Pterugo salpingoidien , adj. t. d'anat. Muscle —, (pier van het wegge keeunieepniedre.,
huig, yr.
Pterygo-staphylin, m. E. d'ant. Muscle —,
Ptilin ou Ptine, t. d'hist. nat. zeker infekt met hoornachtige vleugels.
Ptilose, f. t. de mid. het uitvallen van de
ivenkbraauwhaartjes.
Ptirophag.e, m. luizenvreter.
rtisane, zie Tisane.
Nose, ti. E. de hot. verftlaatflng der werk.
tuigelijke deelen, vr.
Ptosis, tn. t. de med. ingebogen haar deroogleden, e.
Ptyalogogie ; f. eigenrchap van een fpeskjet
yr.
verwekkend
Ptvalisme , m. t. de med. fpeekfelvloed ,
(salivation abondante).
Ptysmagogne, adj. zie Ptymagogue.
E. Whist. nat. veri'tyas, in. opt rtyade ,
giftige adder die /war fpeehfel iverpt
woord).
zonder to bijten.
Pu , gekowlen, part. van Pouvoir, (zie dit
fam.
PuTntment tid y . v.-et flank , ft in kend ;
onbeMaarndelijk. 11 a menti hi( heel'sgrove k,onbefrhaamdeliik gejakt,gelogene.
Puant , e adj. ainkend. tialeine — e,frin.
kende ;dem. Bete& tes, fl'inkende die.
ren (moti:cue); M. et f. f'linkbok (bij de
zeevaarders), een ijsrogel.
Puanteur, f. flank, in. D'oit vient cette —'1
van waar ions( deze flank?
une filrubére , adj. wiwbacir.
r
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le —, een htivkare jongen, een huwbaat
meisje.
Pubera, f. huwbaarheid. Elle n'a pas en.
core atteint Page de —, zij heeft nag niet
den ouderdom ran huwbaarheid, den
huwbaren ouderdom bereikt.
Pubescence, f. t. de bot. overtrekfel, befiaan van haar o. op de planten; t. d'a.
nat. het voorkomen van het eerfle haar,
Pubescent , e, adj. beau —e, yel, huid met
week , zacht haar voorzien ; t. de bor.
Tige e, Angel met zacht haar.
Pubis ou Os — , m. t. &anat. fchaambeen, n.
Public, — blique, adj. openbaar, algemeen,
bekend, ruchtbaar, wereldkundig. L'utithe — que, openbaar nut. Au bien .-,
ten algemeenen beste. Personnes ques,
publieke perfonen , perfonen die een open
baar ambt bekleeden. Notaire
openbare notaris. Trèsor
algemeene fchatkist. Lieu —, openbare plaats, Chose
que, algemeene, bekende zaak. Cela
est --partout, dat is overal bekend, ruchtbaar, wereldkundig. Femme — que, openbare , algemeene hoer. Lieux s, openbaar fekreet.
Public, m.algemeen; het yolk, publiek,o.
Se sacrifier pour le zich yoor het algemeen opofferen. Ce bruit s'est repandu
dans le —, dit gerucht beef) zich onder
het yolk verfpreid. Donner un ouvrage
au —, een werk in het licht geven; en
—, adv. in het openbaar. Parler en —,
in het openbaar, voor iedereen fpreken.
Paroltre en —, in het openbaar verfchijnen.
Publicain , m. t. d'hist. Rom. tollenaar bij
de oude Romeinen. La prof-ssion de —
êtoit odieuse, parmi les Juifs , het tollenaarsambt was bij de-yoden gehaat ; t. d'ecrit.
Sainte. II faut le traiter comme un pafen , comme un
men tnoet hem als eenen heiden, als eenen tollenaar behandelen.
Publication, f. bekendmaking,afkondiging,
publicatie. La — de la guerre, de la paix,
de bekendmaking, publicatie van oorlog,
van vrede. Défendre la — d'un livre, de
bekendmakina,„ de uitgaaf, den verkoop
van een boek yerbieden.
Plubliciste, m. fchrijver ever het fiaatsregt.
Publicite, f. openbaarheid, algemeenheid,
bekendheid, publiciteit.
Publier, v. a. bekendmaken, afkondigen ;
verkondigen. — la paix, den vrede publiceren , bekend makers. — les bans par
deux dimanches consecutifs, de huwelijksvoorfiellingen twee zondagen achter elkander afkondigen. Je lui avois dit vela
en secret, et it va le partout, ik had
hem dit in het geheim gezegd, en hij
gaat het overal bekend waken. — q. ch.
A son de trompette, iets onder het geluid,
geklank der trompet bekend maken.
livre, een bock aankoveligen, uitgecen.
Pkibliquement , adv. openlijk , in het openbaar. 11 l'a dit
hij beeffs het in het
openbaar gezegd. Professer
tine
openlijk eenen godsdienst belijden.
Puccinies, f. pl. t. de bor. geflacht der planten, waarvan de geflachtsdeelen verborgen zijn.
Puce, E. vloo, vr. Des — s l'ont piqué,
de vlooijen hebben hem gefioken. 11 est
pleiu de piqdres, morsures de — 5, hij is
vol vlooijen fleken, biaen ; prov.. 11
la — h Puralle, hij hceft cent visa in he;
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nor; hij is zeer onrustig. On lui secouera bien des — s, men zal hem wet
eons braaf afrosfen; adj. Couleur
vl g okleur, yr.
)1.iceau m. zuiver jong man, die nog nooit
eene vrouw bekend heeft ; goede, zuivere fleenkool.
)ucelage, m. maagdom, maagdelijke flaat,
tn. Elle a encore son —, zij heeft nog
haren maagdom; t. d'hist. nat. porfeleinfchelp , yr.
f. maagd. Elle est encore —, zij
is nog maagd, beefs nog geenen man bekend. La — d'Orlans (Jeanne d'Arc qui
sous Charles VII, delivra la vine d'Orlians
assidgee par les Anglais), het meisje van
Orleans (yohanna vrin Arc , die onder
Karel VII , de (lad Orleans bevrijdde,
die door de Engelfchen belegerd word);
t. d'hist. nat. zekere visch, gelijkende
naar eene elft; zeker klein fchelpje, o.;
adj. zuiver, onaangeroerd.
Pucelotte, f. t. d'hist. nat. zekere kleino
visch, die noch knit noch horn heeft,
wordende gevangen in het naauw tusfchen
Frankrijk en Engeland, m.
Pnceron, m. boomluis , yr. Les pois et les
chevre-feuilles sont sujets aux — de erwten en de kamperfoelie zijn onderhevig
aan , hebben ligtelijk boomluizen.
Pucher, v. n. t. de raf. de sucre, fulkernset
den fCheplepel uitfcheppen.
Puchet, m. kleine fcheplepel.
Puchette, f. baggernet bij het baggers*
van turf, o.
Pucheux , m. t. de raf. de sucre, greets fCheplepel , m.
P ucho , m. foort van welriekende vlierbeem
in Indio, ns.
Puchoir, m. t. de sal. klein fehepbakje uses
eenen fled, o.
Puchot , t. de mar. waterhoos,zie Trombe.
Pudendagre, f. t. de mar. [mart aan de
teeldeelen, yr.
Pudendum, m. (lat.) teeldeelen der beide lab.
fen , o.
Pudeur, f. eerbaarheid, eerbare fehaamte,
yr. — virginale , maagdelijke fchaamte.
C'est un garcon sans —, het is een jongen
zonder fchaamte. Tranchir les bornes de
la—, de paten der eerbaarheid to buiten
gaan ; befchaamdheid.
Pudibond, e, adj. befchaamd, fchaawach.
tig. Un enfant —, een befchaamd kind.
Pudicite, f. eerbaarheid, kuischheid. At.
tenter h la —, zich aan de kisiSeisheid
vergrijpen.
Pudique, adj. kuisch, eerbaar. Le — Joseph, de kuifche yozef.
Pudiquement, adv. op lens kuisfthe, eerba.
re wijze.
t. de manuf. winden der fchering
,
op den is'eversboom.
Pueil, in. Bois en —, jong kreupelbesch,
hakhout van nog geene Brie jaren,
Puer,, v. n. flinkess. La viande pue, het vleasels
Ilinkt. 11 pue comme un ours, un bouc,
hij ginkt als een beer, als een bok ; v. a.
Cet homme pue le yin, die man ftinkt,
ruikt naar Ses habits pueut le tabac, zijne kleederenflinken, ruiken naar
tabak. Des, pieds puants, ftinkende voe•
ten; fain. iVons ems un puaut , gij
een fiinkert.
c, adj. kinderachtig, kinderlijk.
Un discours
een kinderachtig gefprek
i,x.
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c'est une chose resolue, waarom het tat te
Excuse — e, kinderachtige verontfchulflellen, daar,aangezien het toch eene bediging. 11 a encore des manieres — es , hij
heeft nog Undo lijke manieren. Age —,
flotene zaak is. Je le vois — vous le dites,
ik geloof het, dewijl, omdat gij het zegt.
kindfche jaren. Abandonner les amuseJe m'en vais , qu'il ne vient pas, ik ga
ments — ls , de kinderfchoenen uittrekken.
henen , dewill , omdat hij niet komt,
Puerilement, adv. p eene kinderachtige,
—vousnepouvezfairelBien,dumoinse
kinderlijke wijze. kinderachfaites pas le mal, daar gij niets goods kunt
tig handelen.
Been, doet dan ten minste niers kwaads.
Pueriliser, v. a. kinderachtig waken.
Fuerilite , f. kinderachtigheid , kinderlijk- Puissamment, adv. magtig, krachtdadiglijk,
nadrukkelsjk aterk,zeer veel, met kracht.
heid. 11 ne fait que des — tee, hij doet
Secourir — sex parens, zijne bloedvrien.
niets dan kinderachtigheden.
den krachtdadiglijk onderfleunen. 11 est
Puerperale , adj. Fievre
zogkoorts.
— riche, hij is zeer, magtig, geweldig
Puffin, m. t. d'hist. nat. flormvogel in Brarijk. Cela a influe — sur sa sante, dat
zilii , m.
heeft met kracht, nadrukkelijk op zijPugilat, m. vuistgevecht , o. Etre vainne gezondheid goverktItAdaaarop in.
queur an overwinnaar in het vuistgevloed gehad.
vecht zijn. On se strvoit de ce‘stes dans
l'exercice du —, men bediende zich van Puissance , f. magt, krach1;5;vr. vermogen,
ftrijdhandfchoenen bij de oefening van
aanzien , gezag, o. Une absolue, bornée , eene onbeperkte, volfirekte , bepaal.
het vuistgevecht.
de magt. s'elever a une grande zich
Fugue, m. vuistvechter. Les Samiens passoient parmi les Grecs pour les meilleurs
tot groot aanzien , gezag verhefen. Un
5, de Samiers werden bij de Grieken
file en — de pore et mere , een onder de
veer de beste vuistvechters gehouden.
wagt, onder het gezag van vader en moe•
Pugille, m. t. demed. (pincee), zoo veel
der flaande zoon. — du glaive , het regals men tusfchen den duim en twee yinterlijk gezag, de magt over Leven en
gars vatten kan.
dobd. 11 soumit tous les peuples sous sa
hij onderwierp 414 volkeren onder
Fume, m. boom, *Ram, die veer dood pout
zkine magt, heerfchappij; pl. mogeneThe.
gehouden word:.
den. Toutes les — s de l'Europe, alle
Paine, e, adj. (cadet, te), naderhand geboMogendheden van 'Europa. Leurs Hautes
ren , jonger. Mon fils mijn jongere
—, Hanna Hoogmogenden. Leurs Nobles
zoon. C'est ma soeur de, dat is 'Aline
jongere zuster.
et Grandfis s, Hunne .Edele Groot Mo.
genden; fam. Avoir acc6s auprês des — s,
Puis, adv. daarna, vervolgens , naderhand.
Il etoit assis le premier, et puis son fils,
toegang tot de magtigen, grooten bibhij zat het eerfle, en daarna zijn zoon.
ben ; t. theol. Les trOnes , les s , les
dominations, de troonen , de magten, de
je vais a Amsterdam et — a Utrecht, ik ga
naar .elmflerdam en vervolgens naar
heerfchappsjen. La toute — de Dieu, de
Utrecht • tam,t—? en dan, hoe verder?
almagt Gods. —s ou ordres de la hierarchic
ai fait; et —? fa, ik heb het geOui ,
celeste, magten ter onderfcheiding van
dean; en nu , en dan? que vous
eeretrappen in het engelenkoor. Les —s
facultes de l'ame, de krachten of yermogent
importe? en dan , 1 wat ligt u daaraan gelegen 7
der ziel; t. de math. Quatre est la seconde —
Puisage, in. putten, fcheppen, o.
de deux, huit est la troisieme, seize la qua..
trieme , vier is de tweede magt van twee,
ruisard, zink- of zakput , m. 11 y a un
— dans notre cave, in onzen kelder is
acht is de derde, zestien de vierde; t.
een zinkput.
de mdc. de phys. La — mouvante, de be.
Puiselle, Puisette, f. fcheplepel bij de kaarwegende kracht. Augmenter la — ,d'une
machine, de kracht van een werktuig ver•
fenmakers, m.
Puiser, v. a. putten , fcheppen. — de l'eau
meerderen. La — resistante, de weder.
a la rivare, dans une fontanie, water nit
flaande kracht. La main qui elëve le poids
eene rivier 7 nit eene foneein fcheppen,
par le moyen d'un levier, est la —, de hand
putten. Puisez avec ce pot, fchep met
die het gewigt door middel van eenen
dozen pot. 11 faut — au courant de l'eau,
her= of handboom opheft, is de kracht; t.
men meet nit het vloeijend water fchepde med. La ou vertu, la propriete d'un
pen; fig. — dans la bourse. de sex antis, nit
medicament, de deugd, eigenfchap van
$itt bears zijner vrienden fcheppen, nit
een geneesmiddel. Le quinquina a la —
do bears nemen. 111'a puise dans les livres,
de guerir la fievre, de kina of koorstbast
hij heeft het nit de beckon gehaald; v. n.
beeft de eigenfchap van de koorts to get. de mar. Le vaisseau puisoit par les danezen. L'aimant a la — d'attirer le fer,
lots, het (chip zoog, fchepte water door
de zeilfieen heeft de kracht het &fur
tie fpiegaten. 111es souliers puisenc l'eau,
aan te trekken.
tnijne fthoenen fcheppen water.
Puissant , e, adj. magtig,aanzienlijk,groot,
Puisette, zie
fierk, vermogend, krachtig, rifle. Un
Puiseur, m. fchepper. Les — s d'une tourprince —, een magtig vorst. Une — e
biere, de fcheppers van een turf- of
ville , eene fierke, vermogende flad. Il a
veenland.
de — s amis, hij beef: vermogende vrienPuisoir,, m. falpeterlepel, m.
den. Un remede, yen krachtig geneesPuisque , conj. dewtjt, Verna ts, overmits ,
middel. Lever une — e armee, een flerk,
omdat, naardien, naardemaal, daar, aangroot leger oprigten. 11 etoit — en pagezien , ens. J'y consens , — vous le youroles et en oeuvres, hij was krachtig in
lez , ik fiem er in toe, dewijl, vermits,
woorden en iverken. Etre — en foncts de
oinaat gij het wilt. — ii fait beau, nut's
terre, rifle In liggende goederen zijn.
sortnons, omdat het good weir is, wil
C'est le plus — negociant de la vine, dat
len ivtj uttgaan. A quoi
ditifter,
is de rsjkfie koopman in di fiad. Line
Rrrs
fem.
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femme extremement e, eene zeer fierke,
inegaie, see engelijkit
den Ph. ,Une
dikke vrouw; fig. Un calculateur , een
polsflag.
/Jerk rekenmeester; p1. Les - s de cc Pulsiloge ou Pulsimetre, m. t, de med. poll.
siècle, de magtigen, grooten dozer eerily;
flagmeter.
tout tamagtig. Sa main toute c, Pulsimancie on Pulsimantie , f. t. de mdd. teezelne magtige hand. II est tout - a la
kens der ziekte nit den pols kunnen,
cour, aupres du prince , hij is alvermogend,
polswaarzeggerif.
hij vermag alles aan 'het hof, bij den Pulsion, t. t de phys. ratheeiding der beweging in eene veerkrachtige vloelflof.
vorst.
Puits, m. put , fn. Un prorond, een die- Pu!verateurs , m. ph t. d'hist. nat. naam aan
de vogels, dieren, gegeven, die zich ice
pe put. - commun on mitoven, gemeenfchappelijke put. De l'eau de —, puthet zand wentelen, gelijk als die, welke
water. - sur le fond, put of kuil in
zich bade.
eene bank of k lip np den bodem der zee; Puiverin, m. meel offljn buskruid , o. kruidhnorn gelij k eene peer, o.; t-de hydraul.
t. de mar. ponipgat , 0. - a eau, watervat of ka$t in Indré; t. de rat. - d'afl üfdruppels, zeer fljne 'droppels water
bij watervallen, fonteinen.
mour, zcker gebak, n. - perdu, zie Puisard; fig lam. - de science, zeer kundig Pulverisation, f. floYmaking , vergruizing a
chimique , fcheikunaiverbrijzeling
man; prov. 11 faut puiser tandis que la
ge pulverifering, verbrijszeling.
corde est au -, men moet het ljzer lasea.
tot
fief
makes:, ve-gruiden , zoo la ng het beet is.
Pulveriser, v.
zen , klein llampen, pulversferen. Pulante ou pallante, adj. f. (vieux) zie Pudans un mortier, in eenen vijzel vergruf.
ant , Infecte,
zegl, klein gampen. Les corps solides penf. flecht geloof, o.
t
pulicaire , f. t. de hot. (herbe aux paces) adj.
vent se -, de vaste ligchamen kunnen
tot poeder gemaakt , verbrijzeld worden ;vlookruid, o.; t. de m,d.
L'inule
fig. 11 a pulverise cet dcrit, hij beef:
(pourpret) blutskoorts.
Fievre
dit gefchrift vernietigd, geheel weaerPullaires, m pl. wacht over de geheiligde,
legd , den bodetn ingeflagen. - un enne.
gewijde kuikens.
mi, eenen vijand vernietigen, geheel in
Pullulacion , r*. talrijke en fchielijke verde pan hakken, in het nanuw brengen.
menigvuldiging , to voorfi-hijnkoming.
La - de certains insectes, de certaines plan- Pnlvdrulence , f. flof-, puiverachtigueid ,
pulveraardigheid.
de
talrijke
en
fchielijke
vermenigten,
vuldiging van zekere infekten, planten. Pulverniateurs, zie Pulverateurs.
Pulluler, v. n. met fnelheid, in overvloed Pulverulent, e, adj. t. de bot. befloven, vol
te, blad dat all befloven
flof. Feuille
vermenigvuldigen , 7vermeerderen, aanPulvinaire, m. t. d'hist. Rom. klein bed in
groeijen. Les chenilles out beaucoup
den tempel , one hetwelk de afgodsbeelBette annee, de rupren hebben zich die
jaar met fnelheid vermenigvuldigd ,flerk
den lagers.
fig.
Cette
nouvelle
a
pulluPulvine
, e, adj. t. de bot. kusfenvormig
eermeerderd ;
verdeeld in Toren.
le en peu de temps, dit nieuws beefs
Pulvisculaire, adj. Gres -, zeer ftjn korrel.
zich in weinig tijds flerk verfpreid.
acht.ge bikfleen.
dikke rijst, boonenpotagie,fee.
Pulment,
leeuw van Chili, vs.
Poltnonaire, m, t. de bot. lonokruid, o.; adj. Puma ou Pagi ,
Tonga.
Pumicin,
m. palmolie, vr
Vcine
de
long
behoorend.
tot
der. Ph t hi.ie-,longontfleking,longtet Inge, Punais, e, adj. flinkend p it den nous; m.
flinkneus,
rnlmouie, f. t. de med longzuch t, longkwaa I.
Pulmonique,adj.longzuchtig,s.longzuchtige. Punaise, f. weeg- of wandluis, vr. Un lit
plain de - s, een bed vol weeglrlizen ;
Pulpe, f. t. debot. vleesch der rruchten ,o.
prov. Avoir le venue plat coin= une
La - est aux fruits ce que le parenchyme
eene ledige :Haag hebben,
het
vleescJi
est aux feuilles et is Pecorce,
it hij de vruchten, hetgeen het merg is Punaisie , F. flank nit den netts, vs.
bij de bladeren en bij de fchors. Les Punch , zie Ponch.
prunes out la — molle, de pruirnen heb- Pund, zie Pound.
Indiaanhen een week vlcesch. La - ou chair d'un Pundit, m. naam, gegeven aan
fche wifsgeeren.
abricot, cl'une`poire bien mare, he'vleesch
, van eene ripe abraoos , van eene rijpe Pungamies, f. pl. planten der tweeds klasfe met twee vezeltjes vereenigd.
peer; t. d'anat. La - cervcau, ou cerePungitif, ive, adj. Plante - ive, plats: die
brate, het merg der herfenen.
uitloept.
Pulpeux, se, adj. di k en fappig ; t. de bot.
Fruits --, ou , drupaces, vleezige of /leen- Punique, adj. t. d'hist. Rom. Punisch. Les
guerres - s, *de Punifche, Carthaagrche
vruchtvormige vruchten. Les prunes tont
oorlogen; iron. Foi flechte trouw,
ses, de pruimen zijn vleezig,fappig.
trouweloosheid.
Certaines plantes grasses out des feuilles
Punir, v. a. flrafen, beflrafen. - les tv'eses, zekere vette planten hebben vlee
de kwaaddoeners flrafen. 11 faut
chants,
zige bladeren.
le - de sa paresse, men most hem ever
Pulpo on Pulpo, m. foort -van plant, die
zijne luiheid flrafen. - les moindres fan.
jets van de dieren fchijnt to hebben.
tes , de geringfle misflagen befit-often. rulsatif, ive, adj. t. de med. /Mande of klopde
more, met het Irvin flraffen.
kloppende
fmert.
ive,
pende. Douleur
bout- Punissable, adj. flrafbaar,, flrafwaardig.
t. d'hist. nat. Pou
Pulsateur,,
daze nalatigCette negligence est tree
Worm, klopeer, ns.; toekluis, Fr.
held, dit verzaim is zeer flrafwaardig.
Pulsatile on Pulsatile, f. t. de bot. zie Co.
firaffer.
Punisseur,
m.
p.
u.
gut:Jou/de.
pulsation, 1. t, de med. aderflag, polsflag a punition, f. flraf, befiraffing. Cela =rite
une corporcile exernplaire, dat verdient
m. het kloppen van cone flagader,, van
es-
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eerie ligchamelijke, yoorbeeldtge firaf. Purete, 1. =river-, header-, rein-, net- ;
kuisch-, eerbaarheid. La — de Pair, de
C'est une .. de Dieu, dat is eene firaf
zuiverheid der lucht. La — du sirop ,
van God.
de
teinheid, helderheid van de firoop.
Puoturie, f. zie Pyurie.
La — de sty le, de langue, de zuiverheid
Pupi Haire 1 adj. minderjarig, onmondig.
L'administration des biens — s, befluring
van .1141, van taut. i a — du dess:n, de
netheid, zuiverheid der teekenong.
van goederen van minderjarigen; t. de
de raison, rein, gezond verfland, verjur. Rom. Substitution —, benoeming van
nuft. La — de ses moeurs, de reiuheid,
eenen erfgenaam, ingeval een wees mineerbaarheid zijner zeden. — virginale,
derjarig komt to flerven.
maagdelijke kuischheid. La — de fame,
Pupillarite , f. minderjarigheid, otzmonde reinheid van ziel. Tout ce qui peat
digheid.
blesser la —, al ivat de kuischheid kan
Pupille, m. et f. pupil of minderjarig kind
kwetfen. Elle a perdu sa —, zij heeft ha.
onmondige. Un tuteur doit avoir soin des
to kuischheid verloren.
biens de son —, een voogd onset zorgen
voor de goederen van zijnenpupil;kwee-i Purette, f. magneetpoeder, zand aan den
()ever der JUiddellandfclse zee, dat de
keling. 11 s'est fait beaucoup d'honneur
magneet tot zich trek:.
par Peducation de son —, hij heeft zich
door de opvoeding van zijnen kweekeling Purgatif, ive, adj buikzuiverend, afdrifvend. Un remOde —, ten buikzuiverend,
veel eer verworven;f.t. d'anat. oogappel
afdrijvend middel; in. L'antimoine est un
m. (prunelle de l'oeil).
violent —, het fpiesglas is een hevig zuiPtipitre, m lesfenaar, m. — d'eglise , kerkverend middel.
lesfenaar. — tournant, draailesfenaar,
Purgation, f. bloed-, buikzuivering, af..
Pupue, f. zekere trekvagel, tn.
dtijving, purgatie. Prcndre une donee
Puput on Putput, zie Iluppe.
— , eene zachte buikzuivering nemen.
Pupuler, v. n. word: gezegd van het geCette — a produit un grand elfec, deze
fchreeuw van zulk cocoa kemphaan.
kur, e ,.adj. rein, klaar, fielder, zuiver, purgatie heeft Jlerk geiverkt. La — est
onvervalscht, onvermengd. De I'eau — e, • necessaire aux personues repletes , de bloedholder, zuiver, rein water. Il ne met , zuivering is goed voorzwaarlijvige menpoint & eau dans sou yin, il le Loit —, hij ' fchen; pl. Les — s menstruelies (les men.
strue0, rnaandflonden , maandelijkfche
doer geen water in zijnen •din, hij
drink: hem onvermengd. L'air y est plus
zuivering der vrouwen.
— qu'ici, de lucht is daar zuiverder dais Purgatoire, in. vagevaur , o. Prier pour les
bier. Cette expression est de* l'Italien tout
asses an —, voor de zielen in het vage.
--=, deze uitdrukking is geheel zuiver, vuur bidden; prov. !tvoir son — en ce
eel:: Italiaanccio. Une tatinite Wen —,e, I monde, veel kruis in de wereld hebben,
eclat, zuiver Latijn. C'est la — e verite, I veel moeten 1'W/dans
dat is de zuivere waarheid. (.'est une "urr.torie , in. — ee, f. die in het rage- e calomnie, dot is zuieere, niets anvuur is, el gewcest is.
dens dan, lastertaal. Une - e beresie , Purge , f. reiniging of zuivering der, door
eene openbare ketterij. Cela est t.nnbe
de pest bcfmette , of van verdachteplaat.
en — e perte pour lei, dat is voor hem
fen aangekomene, goederen.
geheel (rein) verloren. II a recu cette Purgeoir, on. reinigingsbak voor eene Ivacampagne en — don, hij beef: dit landterleidiv , waarin eetst het water gegoed ass eene zuivere, onhedongene gift
waver(' .wordt; zandkotn on het fonteinontvangen; onfchuldig , kuisch, onbewater to zuiveren, yr.
vlekt, eerbaar. L'n coeur —, een onfchul- purger, v. a. t. de -med. zuiveren, reins.
dig hart. Metier sine vie .- e, een kuisch,
gen, afdrifven, purgeren. Ce medica.
eerbaar leven leiden. Son intention étoit
ment purge trop, di: geneermiddel zui•
—, zijn- oogmerk was onfchuldig. Une
rest, purzeert to Jierk. Il a ate sainte
victim — e, een onbevlekt‘ offer; net,
et purge, ?nen, heeft hem adergelaten en
zuiver. tin style —, een nette, zuivelaten purgeren ; fig. — le pays de vo.
re rchriffflifl; a — et a plain, adv. ten
leurs , het land van dieven zuiveren. —
eenemaal j ten voile ; t. de bias. — on
son bien de dettes, zich van fchuleten zuiplein , gefieel. Il perte d'argent gueules —,
veren, vrij makes:. — un defaut, zich
hij voert een geheel, gansch zilveren,
wegens eene font regtvaardigen. — les
rood veld.
passions, de driften matigen, onderdrukPuraque , m. t. d'hist. nat. krampvisch van
ken ; t. de ganr. Peaux purgees, gezuiBrazilii, m.
verde huiden of vellen; t. de mar. — le
.Pureau , m. het bl oote of onoverdekte van
vaisseau , het fchip Ji. hrappen 9 van al het
de leijen of dakpannen , onoverdekte
leer reinigees. Se —, v. pers. zich zedvlakte , vr.
veren, regtvaardigen. Apres s'etre pur.
Purée, f. het dikke van gekookte en slitge, nadat hij lets tot afdrijven gem,gedrukte erwtea or pettl y ruchten. Votage
men, geptoreeerd load.
a la —, fnert , erwtenroep.
Purgeric, f. bit` dy fuikerraf. plants, waar
Purement, adv. zuiverlijk , onvervalscht,
men de fuiketvirmen plaatst om den fuiop eene eerbaar, kuifche wijz 4 . Vivre
ker to zuiveren, wit to doer: worden.
—, een zuiver, onbevlekt, kuisch leven Purification, f. zuivering, reiniging, lou.
leiden. Ecrire
dzu
zuiver fehdirinfrg,en. taring. La — des metaux, de zuivering,
et
ement , zonder
zon er
lontering der metalen. I a — des hu.
der eenige voorwaarde. varier — une Ian.
incurs , de zuivering der vochten. Ce re.
gue, eons trial zuiver floreken. — par
anode en bon pour la — du sang, dit is
plaisir, enkel nit vermaak.
een goed bloedzativerend middel. La
Purer, v: a. bij de brouwers: het Maimde la sainte Vierge, de zuivering der her.
bier aftappew.
lige maagd. La fete de la — chez les
Juifs,
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Julies , het reinigingsfeest bij de Yodett ;
t. de lit. La messe etoit presque dite, le
pretre etoit a la mis was haast gelezen , de priester was aan de reinigiug.
Purificatoire, m. t. de lit. handdoek, waarmede de priester, na den dienst, den
kolk uitwischt , en de handen afreegt.
Purifier, v. a. zuiveren, reinigen, louteren. — les metaux, de metale: louteten.
— Pair, de lucht &uiveren. Cela purifie
le sang, dat zuivert het blued. De l'eau
purifiee, gezuiverd water. — le style,
la langue, den flijI, de teal (vat; alle
feilen) zuiveren. — le Coeur, het hart
reinigen. Se —, zich zuiveren, reinigen. Lair se purifie par le vent, par le
feu, de lucht words gezuiverd door den
wind, door het vuur t. de rel. Jud. Les
femmes etoient obligees Waller se — au
temple apres leurs couches, de vrouwen
waren verpligt in den tempel te gnats
na hare bevalling , om rich te reinigen.
Puriform:, adj. t. de med. etterachtig.
etterachtige fiof:
tiere
Purim, m. t. de rel. Jud. gedenkfeest der
Loden op den 14 Maart, wegens het lotgeval van Haman, het Hamansfeest.
Purisme, m. kieschheid, zuiverheid in de
outré, overdrevene kieschheid
taal.
in de taal. Cet auteur donne un peu dans
le —, deze fchrijver is te kiesch in zijne tan!.
taalzifter, die zich te veel op
Puriste,
zuiverheid van taal .of fpraak toelegt,
t. d'hist. eccl. puritein, EnPuritain,
gelfthe gefirenge hervormde , gefirenge
(puriteinen.
presbyteriaan.
Puritanisme, m. puritanismus , de leer der
Puron, m. gezuiverde hui, wei, yr.
Purpurin, e, adj. purperverwig. Fleur — e,
purperverwige bloem.
Purpurlue; f. gemalen klakipifs, om beetden enz. daarmede te bejchilderen.
t. d'hist. nat. purpuriet s verPurpurite,
jleende purperflak.
purulence , 'f. t. de med. etterachtige hoedanigheid. La — des urines, het ester.
achtige van de pis.
Purulent, e, adj. etterachtig , vol ester.
Pus, m. t. de med. etter, yr. 11 y a du —
dans la plaie, daar is etter in de wend.
L'abces est ouvert, it en sort du —, het
gezwel is open , daar komt ester nit,
Pusillanime, adj. kleinmoedig, bloohartig ,
lafhartig. 11 y a des hommes nes —
daar zijn menfchen , die van hatuur bloohartig zijn.
Pusillanimite, f. kleinmoedigheid , bloohartigheid, lafhartigheid. La — ne pent se
pardonner qu'aux femmes, de bloohartigheid
kanalleen der vrouwen worden yergeven.
Pustule, f.(boutpn)puist met etter, vr.etterblaasje, o. Les .- s de la petite vero.
le, de puistjes van de kinderziekte, van
de pokken. 11 a le corps convert de — a,
zijn ligchaam is met puistjes bedekt.
pestbuil, yr.
—maligne,
t. d'hist. nat. een viervoetig
Pustuleux,
dier in India , van het paddengeflacht;
— se, adj. t. de med. dat tot de puistjes behoort , de gedaante heeft.
Putage, m. hoerenhandel, hoerenbedrijf, o.
Putain, f. (bas) hoer. On his de —, een
hoere zoon, kind.
Putaminees, f. pl. t. de bot. gewasfen met
fchilachtige vruchten.
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Putaniser, v. n. Haar de hoeren loom's, hoerejagon.
Putanisme, m. (bas) hoerenleven, o.; om.
gang met dezelve , m. Vivre dans le —,
In hoererij leven. 11 a long-temps donne
au —, hij was lang aan het hoerenleven
o vergegeven.
Putasserie, 1. (bas)gewoon, ingeworteld bezoek der hoeren, o.
Putassier,m.(bas) hoerenjager,hoerenfooper.
Putatif, ive , adj . vermeend , gehouden voor.
Pere —, vermeende vader. St. Joseph etoit
le pore — de J. C., de heilige 'ozef was
de vermeende vader van 7. C.
Putativement, adv. vermeentielijk,naar men
meent, volgen3 gedachte.
Pure, f. zie Putain.
Puteal , m.' t. d'hist. Rom. putdekfel, waar.
mede men eene plaats bedekte, waar de
bliAzfens was ingevallen, m. Le —de Libon , de van Libon geflichte putdekfel
(te Rome).
t Puterie, f. hoerenleven, hoerenbeflaan,o.
t Putesie, f. zie Prostitution.
Putier, m. t. de bot. foert van pruimenboom.
Putine, f. (burl.) kleine, jonge hoer.
Putois ,
bunfing , bonfing , m. Le — a
Ogorgó toutes les ponies, de bunting heeft
ails kippen geworgd.
Putput, zse Puput.
PutrOdinaire, m. t. did. aanhanger van de
leer, dat zekere dieren" door de vuilig.
held geboren worden.
Putrefactif, ive, adj. dat verrotting,
derf maakt , verwekt.
Putrefaction, P. verrotting , vr. bederf, o.
La — est regardee comme un signe de la
mom, de verrotting wordtgehoudenvoor,
aangeziert als een teeken des doods. Un
temp. hurnide favorise la — de ces fruits,
een vochttg weir begunstigt het bederf
van deze vruchten.
Putrefait , e , adj...t. de med. p. u. vet.
rot, hedorven. Un sang bedor.
yen blood.
Putrefier, v. a. icon verrotten, tot verrot.
sing brengen. La gangrene putréfie les par.
ties voisines, het koud vuur brengt de
aanitggende deelen tot verrotting. Se
— , v. ref. Nos corps se putrefient apres
la wort, onze ligchamen verrotten na den
dood.
Putrescible , adj. aan verrotting, aan be.
derf onderhevig.
Putride , adj. t. tie med. flinkend, rottig.
Fievre —, de rotkoorts. Suppurition
flinkende verettering.
Putridite, f. t. de med. rotheid, y r. flaat
van bederf, y errottsng , m.
t Puy, m. verheveno plaats, yr. berg, tn,
Puya, m. t. de bot. zekere plant van Chili.
Pyanepsies, f. p1. t. d'anc. feesten to Achene , ter eere van Apollo, in de Maand
(ril, nt.
Pyanepfion.
f. zekere fleen, fchorlachtige bePycnogone, m. zie Polygonope.
Pycnogonon , m. t. d'hist. nat. zekere fpin, yr.
Pycnostyle , m. t. (Parch. gebsuw met digs
geplaatflO zuilen, o.
Pycuotique, adj. t. de med. dat de waterachtige lappen of vochten verdikt.
Pygargite, f. t. d'hist. nat. anc. wit gevlakte
adelaarlieen, m.
Pygargue ou pigargue,
t. d'hist nat. witto valk , m.
Pygme, f. Griekiche man:.
PYg"
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Pygni6e, M. et 1. dwergfe ; naam van een
fabelachtig y olk, welks grootte Ilechts
den duim was, o. Les combats des — s
contre les grues, de gevechten der pyg',teen tegen de kraanvogels.
Pylagores, m. pl. t. d'hist. anc. pylagoren,
afgezanten der Griekrche fieden , ens wegens derzelver belangen in de raadsvergaderingen te Thermopyle,te4reken.
Pylees, 1. pl. t. d'hist. anc. pyle gn vergaderingen der amphictions bij de'Grieken,
(zie dit woord).
Pylore , m. t. d'anat. rebate of benedenfle
mond der maag.
Pvloride, m. t. d'hist. nat. zekere fchelp.
s, bleedi lorique, adj. t. d'anat. Veines
aderen van den benedenften mond der maag.
Pyogenie, f. t. de med. ettermaking; gezwel, 0.
Pyorrhee, f. C. de med. ettervloeijing.
Pyose, f. t. de med. oogziekte, gedurige
ettervloeijing nit de oogen.
Pyosis, zie yogenie.
Pyoulque, adj. zie Pyulque.
Pyracanthe, m. t. de bot. 'iuurdoorn (buisson ardent).
Pyralide on Pyrale, f. t. d'hist. nat. viervleugelig infekt, nachtkapel, die het licht
bemint, zich in een blad oprolt en in
vruchten verbergt, licks. - of vuurzoeker.
Pyraine, 121. Engelfche kwartelhond, kortharige bolognees.
Pyramidal, e, adj. ale eene pyramide, of
als eene naald fpits toeloopend. Figure
—e, !Pits toeloopende figurer. Fruits pyra. midanx , als eene naald fpits toeloopende
vruchten; s. f. zie Campanule.
Pyramide, fPitre zuil, naald, pyramide,
y r. Les s d'Egypte, de pyramiden van
Egypte. —pentagonale, vijfhoekige naald.
La polygone pent se diviser en —s triangulaires, de veelhoekige fpitfe zuil laat
zich in driehoekige zuilen verdeelen.
Cela se termine en —, dat loopt fpits toe;
t. de bor. Fleurs disposees en fpitsvormig toeloopende bloemen. 11 y a des
fruits en— on pyramidaux , dpar zijnfpitsvermige vruchten ; t..de conf. fpits toeloopende ftapel van konflturen, van banket; t. de gant. dik fiuk . hout , dienende
em de handfcheenen -wilder to maken;
t. de mar. La — maritime, nieuw foort,
van werpfpies,; fpitsvormige priers by
de gouddraadtrekkers; verhevenheid in
de trommel van. het oortronsmelvlies.
Pyramidelle, f. t. d'hist. nat. zekere fpitstoeloopende !chap.
Pyramider, v. n. Ipitstoeloopen, de gedaanto van eene naald hebben. Ce groupe pyramide bien , deze groep loop: moo: fpits toe.
Pyramidolde ou Pvramide Parabolique, f. t. de
geom. zie Conade.
Pyrauste, t. d'hist. nat. foort vest; kapel,
nachtvlinder,, die zich gaarne in de vlam
van het licht (fort.
Pyrees, m. t. d'ant. tempel , waarin de toovenaars gedurig het vuur onderhielden.
Pyrenacees. f. t. de bot. fleenkernplanten.
t Pyrene, f. t. de bot. fleenkernpit , too alt
die der mispelen. (mig is.
Pyrenoide, adj. t. d'anat. dat fieenkernvorPyrèolophore, tn. zeker werktuig, owe de
fchepen te does opvaren, o.
Pyréthre, on Racine salivaire, f. t. de bot.
bertramkruid 0. kwijlwortel, yammerteitand , vs.
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Pyretique, adj. t. de med. Remêde —,
del tegen de koorts, o.
Pyretologie, f. t. de med. verhandeling over
de koorts, yr.'
Pyriforme, zie Piriforme.
Pyrique , adj. tot het vuur behoorend. Spectacle —, vuurfchouwfpel.
Pyrite, f. vreurfleen, m. zie Marcassite;
ijke zelfgandigheid, yr. bergberigoffel
fleen waarin eenig metaal gevonden
wordt,
Pyriteux, se, adj. daartoe behoorend, kel.
achtig.
Pyritologie, f. leer, berchrifving van des
bergfleenen,
Pyroballistique, adj. t. d'ant. Machine —,
eene door het vuur in beweging gebragte lverpmachine.
Pyrobole,
t. d'ant. zeker werptteig, dienende om vurige pijlen te werpen.
Pyroboliste, tn. r. de feu d'artif. kunstvuurworker.
Pyrobologie , f. leer van de befchrilving
over de vuurwerken.
Pyrochie , f. t. d'hist. nat. vuarkever.
Pyrocorax, m. raaf met eenen rooden bek , yr.
Pyrolatrie, f. vuuraanhidding.
Pyrole ou Verdure d'hiver, f. t. de bot. wintergroeft, 0.
Pyro-ligneux, se, adj. ou Pyro-lignique, adj.
t. de chim. Acide brandig houtzuur,
zuur, dat door het distileren of overhalen nit het hout gehaald wordt.
t. de claim. zout, daaruit
Pyro-lignite,
voorkomende , o.
verhandeling,
leer over het
Pyrologie, f.
veer, yr.
.Pyromance, — Cie, f. waarzeggerij nit het
vuur, vr.
Pyromaque, adj. Pierre —, vuurfieen, m.
PYrometre, m. t. de phys. vuurmeter, o.
Pyromêtrique , adj. t. de phys. tot de vuurkogelt
tneetkunst behoorende. Boules
om de graden van het vuur to meson.
Pyromucique, adj. zie Pyromuqueux.
Pyromucite, m. t. de china. brandig flijue
zuurzout , 0.
Pyromuqueux, adj. t. de chin/. Acide
brandig fliimzuur, o.
Pyronomie ou Pyronomie, t. de claim. yourkunst , kunst on: het vuur in zijne wer..
king behoorlilk to regelen.
Pyrope, f. t. de min&r. karbonkel, aisle
granaat,
Pyrophage ou lgnivore, m. vuurvreter.
Pyrophane, adj. t. d'hist. nat. Pierre— joists,
die bij net vuur of ander warm ligchaam
kotnende doorzigtig wordt.
Pyrophore, m. t. de chim. luchtontfleker,
zeker poeder dat door de loch: wordt ont.
floken; t. d'ant. Griekfche foldaat, die
aan het hoofd des legers ging , dragends
een vat met vuur , om het teeken tot het
gevecht to geven, door het uitwerpen ,
vuurdrager.
Pyroscopie , f. zie Pyromance.
Pyrosie, f. t. de med. ongeifeldheid, het
zuur van de maag.
Pyrosophie, f. L. de chim. fcheikunst door
het vuur , yr.
Pyrostria , m. t. de bot. boom op Isle de.France.
Pyro-tartareux, adj. t. de chim. Acide —,
brandig wijnfieenzrtur, 0.
t. de claim. brandig
Pyro-tartrite,
fieenzuurzout, o.
Pyro-technie , f. t. de china. vuurktenst, vr.;
t.
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t. did veturwerkmaakkunde, vaurwerkers-)
kunst, yr.
Pyrotecunique , adj. tot de vuurkunst , vuur-1
werkerskanst behoorende.
Pyrotique, adj. brandend , bij tend , zie
Caustique.
Tyroxene , m. t. de miner. zie Schorl volcanique.
Pyrrhique , f. t. d'ant. foort van foldatendans ; m. t. poet. voet van twee korte
lettergrepen.
Pyrrhonien, ne, adj. et s. t. d'ant. twijfelend ; die aan alles twijfelt , twijfelaar.
Pyrrhoniser,, v. n. (p. u.) aan alles twijfelen.
Pyrrhonisme, m. twijfelzucht, twif relarij,vr.
Pyrrosies, f. pl. t. de bot. geflacht van varenkruid, o.
Pyrule, f. t. d'hist. nat. zekere flak, yr.
Pythagore, zie Pythagorique. (Pythagoras.
Pythagoricien , - ne, f. aanhanger van
Pythaurique, adj. t. d'arith. Table —, Pythagorifche tafel , tafel van vermenigvuldigiug.
Pythagorisme, m. leer van Pythagoras, yr.
Pythaule,
t. d'ant. muzijkant bij de pythiji.he fpelen.
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Pythiacie, f. t. d'ant. pythiade, verloop van
Fier jaren van de eene tot de andere pythiade. Les — commencerent 580 ans avant
Pere vulgaire, de pythiaden begonnen Sao
jaren voor de gemeene tijdrekening.
Pythien, ne, adj. t. de myth. Apollon de
pythifche 4pollo, overwinnaar van de
hang Python.
Pythiques, adj. jeux — s ou pythiens,
len der Grieken, ter sere van sipollo of
Pythien.
Pythometrique,adj.Echelle—,zie Pithometrique.
Python, m. t. d'ant. zekere fabelachtige
reuzenflang, yr.
P ythonisse, f. t. d'ant. Pythia , waarzegfler, tooveres. Saul consulta la — Saul
vroeg de waarzegfler (van Endor) em road.
Pyulque , m. t. de chir. foort van finsit ons
etter uit eene wonde to halen, yr.
Pyurie, f. t. de med. het lozen van etter.
Vyxi-acanthe, m. t. de bot. zekere doorn,
foort van kruisdoorn.
Pyxidule, f. t. 1e bot. van Linneus anthere
genoemd, zie dit woord.

Q.
Q, m. q, y r. zestiende letter vats het al-

phabet. Le q final se prononce comme un
1, op het einde van een woord words de
q als eene k uitgerproken.
Quabêbes, zie Cubebes.
t. d'hist. nat. naans
Quaearnayas ou Alo,
der papegaalfen in Blexiko.
m. klein viervoetig Bier in GillisQ uac
nay naar eenen vos gelijkende.
Quacquescendre , m. blood- en btlikvioeifing
tier honden, vr.Q uadernes, m. pl. (carmes), tr de tric., twee
vieren met- twee dobbelfieenen. AMener
—, twee vieren ,Tooijen.
Quadragenaire , adj. (lees kouad-) , veer
een, eene veertigjarige.
•tigfarig
hif is over tie veertig
II est plusque
jaar.
Quadragesimal, e, adj. (lees kouad-), tot de vasten behoorende. Faire vie — e, flrenge vas,ten-houden. Jane — e, vaster; van veer(in de varlets.
-tig dagcn.
rile zondag
Q aadr-gesi me, m. (lees kotrad-).,-ee
Quidrain , (lees kouad-),- 'zie Quatrain.
Cadran.Quadran, tie
Quadrangle, *f. (lees kouad-),13.n. vierhoek,
0.; zeker itierhoikige visch, m.
Quadrangulaire, adj. (lees kouad . ), vierhoekig.
vierhoekige fizuur, 'lenge,.
Figure, tige
Quadrangule , e, (lees kouad-), adj. zie het
vorige woord.
Quadrant, kwadrant, iverktuig tot meten, het vierde gedeelte van den omtrek
Bens cirkels.
Quadrantal, t. d'hist. rom. zekere maat
voor vloeibare flof, bij tie oude Romeinen, die 8o pond water it; zich bevatte.
vierkant, o.
Q uadrat, m. t. d'impr.
Quadrat, e, adj. (lees kouad-, ook zoo het
volgende), t. d'astr. aspect. of (land van
9n graders lusfi:hen twee hemelbollen.,

Quadrateur, m. die zich bezig houdt met
het zoeken van de kwadratuur des cirkels.
Quadratic , m. t. d'impr. klein vierkant of
kwadraat.
Quadratique, adj. (lees kouad. en zoo de vol•
genden tot op Quadrille), t. d'alg, Equation —, vierkants vergelijking 1 vergelijking van den tweeden grand.
Quadratoriste, m. t. de peint. in Italia ern
fchilder sn natte kalk.
Quadratrice t. de goon/. kromme lijn,
door welker."-behulp wen de kwadratuur
des cirleels vinelt.
Quadrature, kwadratuter, vierkantmaking,
— du cercle vittding , van een kwadraats,
dat joist zoo groot is, all de inhoud van
eenen cirkel; t. d'astr La de la Inns,
het vierkant der:mann, als zij 90 Braden van de zon afgetegen is. Au premier
et an troisieme guarder, la -lune „est en.—
avec la terre, in lies eerfle en derde kwar..
tier float de.maan in kwadratuur tegrd
rle anrde; t. de peint.- het fchilderen in
t. d'horl. zie Ca.
natte kalk in
drature.
kad- , en zoo ook
(lees
hier
uadraturier,
het volgqtnde), zie Cadraturier.
QQ uadre, Quadrer,, zie Cadre, Cadrer.
Quadri, prep. lat. t. de bot. vier.
Quadricapsulaire, adj. t. de bot. Fruit —,
yrucht met vier klokhuisfes, vr.
Quadricolor,, m. t. d'hist. nat. fchoone vogel
op jar's, foort van vlasvink, welks vederen vierkleurig zijn; i. de bot. vierklenrige klaproos, vr.
Quadridente, e, adj. t. de hot. viertandig.
Feuille — e, viertandig- blad.
Quadriennal, e, adj. vierjarig. Plante —e,
vierjalige plant, zie Q uatriennal.
Quadrifide, adj. c. de bot. in .vieren verdeeld.
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dead. Calice
kelk die in vieren is
ye, dee Id.
Quadriflore, adj. t. de bot. met vier bloemen.
Quadrifolium,
t. de bot. vierblad , o.
Quadriga, m. t. de chic. Jeers van band, o.
aadrige,
m.
t.
d'ant.
vierftannige wagen,
Q
gelijk men in de olympifche ipelen gebruikte, m.
Quadrijugui, e, adj. t. de bot. Feuille —de,
viervoudig gepaard blad , o.
Quadrijumeaux, adj. t. de bot. Muscles —,
de vier dr,bbelde fpieren der dijen.
Quadrilateral, e, adj.vierzifdig,vierhoekig.
Quadrilatere, m. et adj. t. de geom. Un —
ou une figure —, een vierhoek, m. vierkant, vierzijdige figuar,, yr.; t. de bot.
Tige
vierhoekige fiengel e.
Quadrille, f. (lees kad ) omberfpel met vi,er
fpelers. jouons une partie de —, laat ons
eene pa, tij kadrielje fpelen ; betide ridders ia het ridder of fleekfpel.
Q u drillion m. (lees kouad, , en zoo tot op
Quadrupler ingefl.) duizend maal duizend
trillioen , millioen van den vierden rang.
Quadriloculaire, adj. t. de bot. Capsule —,
klokhuisje met vier vakjes, o.
Quadrin, m. nieuwe Romeinfche munt.
ou
Quadrinerve, adj. t. de bot. Feuille
vde, blad met vier ribbingen.
Quadra/dne, m. t. d'alg. grootheid nit vier
termen of leden beflaande, vr.
Quadripartid, e, on Quadripartite, adj. t. de
bot. in vier deelen verdeeld. Feuilles
— 5, vieidalige bladeren.
Quactripartible, adj. t. de bot. Fruit —,
vrucht, die zich by hare rijpheid in
vier deelen. verdeelt.
Quadripartitiou, f. p. u. verdeeling in vier
deafen.
Quadrtphyle, adj. t. de bot. vierbladerig.
Quadrireme, f. t. d'ant. galei met vier rijen
roeiriemen.
Q nadrisacramentaux , m. pl.foort van ketters„
Quadrisulce., m. vierroetig dier, welks pooten in vieren gefpleten zijn.
Quadrisyllabe, m. vier lettergrepig woord, o.
Quadrivalve, adj. t. de bot. viervakkig. Cap.
-suJe
viervakkig klokhuis, o.
Quadrivasculaire, adj. t. - de bot. vier vakjes
het:ben:le, in de gedaante van eenen kelk.
Qnadrugie , f. was vier paarden op eenen
, dug kunnen afploegen.
Quadrumane, in. et adj. t. d'hist. nat. viervoetig dier, waarvan twee, gelijk bij
„de apen, de diensten der handen doen,o.
Quadrupéde, m, et adj. viervoetig. Les — s,
les animaux—, de viervoetige dieren.
Quadrupddologie,
befehrijving, verhandeling over de viervoetige dieren.
Q uadruple, adj. viervoudig, vierdubbeld,
vier-malen zoo veel; m. viervoudige, o.
Le — de cinq est vingt, het yiervoud van
.s.is
Je lui ai rendu au—, ik heb hem
viermaal zoo veel teruggegeven; t. de
coin. ditbbele Spaanfche piflool; t. de
anus. troche, vier en zestigfie • Hoot
die het vierde gedeelte van eene Jlaartfoot betreft.
Quairupler, v. a. et n. viermaal grooter
waken; met vier vermenigvuldigen ,viertnaal vermeerderen. use Somme, eene
fom met vier vermenigvuldigen. Ses biens
out quadruple depuis, zijne goederen zijn
federt viermaal vermeerderd, verviervondigd, grooter geivorden.
Quai,
fleenen kaai, y r. burgwar ofwa-
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terkant. Sa maison donne Mir le —, Vein
huis kern? op de kaai nit.
Q uaige ou Quayage, m. kaaigeld, o.
Quaiche, f klein fchip, fags met een ver.
dek en gafelmast, o. kits , yr.
Quait on Quet, in. t. de pap. 26 vellen papier tact hunne vilten, o.
Q uaker on Quacre, m. Quakdresse, f. kW:ker, iivaakfier.
Quakdrisme on Quakerianisme, m. leer der
kwakers, yr.
Qual, m. zekere mosfel , zeefler , yr.
yualificateur,m.foort van geloofsonderzoeker.
Q ualificatif, ive , adj. Nom --, zie Determinatif.
Qualiers, in. pl. planten met tiseelfiefflijle
tjes, yr.
Qualification, f. toekenning eener hoedanig.,
heid, benoeming der hoedanigheden eerier
zaak. La — de marquis, de benoeming,
titel van markgraaf, tn.; kwalificasie.
Qualifier, v, a. noemen , bcnotmen, eenen
naam of titel geven. 11 qualifie cette pro.
position d'erronde, hij noemde tilt voo/lel valsch. — q. q. d'imposteur, remand
eenen bed rieger noels:en. L'arrec le qua•
lifie chevalier, in het venni: noemde men
hem ridder. Je ne sais comme le —, ik
weet niet hoe hem to noemen. Se—, v.r.
zich doen beemen, voorkomen als .. .
voor uitgeren, eenen naam of titel atib•
nemen. On le qualifie de duc, men doer
hem voorkomen als hertog, men geeft hem
den titel van hertog. Elle se qualifie ci•
toyenne de Paris, zij gceft zich voorSee•
ne Parijfche burgeres nit.
Qualifie, e, adj. et part. aanzienlijk, veor.
naam. C'est une personne —de, het is een
aanzienlijk perfoon. Les plus — es de la
ville, de voornaamflen der Pad; t. de pal.
Un crime —, eene zware misdaad.
Quante, f. eigenfchap, hoedanigheid. Ce
drap- n'es t . pas de la meme — , dit la.
ken is niet van dezelfde hoedanigheid.
Elle a de belles — s, zij heeft f?hoone ei..
genichappen. Ce vin a de la —, deze wijn
is zeer geed, heeft geode hoedanigheden;
t. de phys. de chim. L'odorat et le goAt
font connoltre les —s des, planter, *sr den
reuk en den Pm:4k ke pt men de heeda..
nigheid'der planten. — sulfareuses,zwa•
velachtige eigenfchappen; fland, • -rient ,
m. aanzien, e. titel , m. Une femine'tle
_, eene vrouw van rang , aanziett.'1,:es
personnes de —, de flandsperfonen, ileper*
lone?* van aanzien. 11 tait l'bomme 'de —,
hij fpeelt den man van range Il prend'
la ...— de duc, hij neem: den titel van
hertog aan. En quelle — prétend-il a cette succession? onder welken titel maakt
hij aanfp raak op deze erfenisl?' En —, de
pert it en est autorise, als -racier, nit
kraal: van vader is hij daartoe . giewettigd.
Quamoclittes, m.(leeskonam-)t. de bot.fbort
van roode fasmijn in ilmerfka , door Linneus begrepen ender het geflacht der wit.
to leliên, kardinaalsbloem , yr.
Quathquatn , m. gefprek bij de opening van
eene _gelling, thefts.
-1" Quance, 1. voorfleliing.
Quand, adv. et conj. wanneer, in, op' wel•
ken tijd; als , teen, wanneer. Vous von.
lea me payer, mais --? gij wilt mij beta.
len,maarwanneer? — est-il venu ? wanneer
is hij gekomen ? — it fera bean temps je
viendrai chez vans , wanneer het moo!
weir

1018

QUA
weir zal zijn, wit ik bij a komen.

—jetoucheraidel'argent,jevousen verrai, wanneer ik geld krijg , dan zal ik
le wat zenden. Eh bien! —partirons-nons ?
welaan! wanneer zullen wif vertrekken?
Je le salve — je le rencontre, ik greet hem, als
ik hem ontmoet. 11 faut travailler — on est
jeune, men meet werken, wanneer men
Jong is. — cela seroit, vous ne devriez jamais en parler, als dat zoo ware, dan
moest gij er nooit van fpreken. — Dieu
Brea le monde, teen God de wereld fchiep.
Pour — me le promettez— vous ? op welken
tijd belooft gij mif dit ? pense
ses parens, it commence a pleurer, wanneer hij aan zijne ouders denkt, begint
hij te huilen weenen.
(voor encore
que, quoiquet 'bien q ue) conj. wanneer ook.
(— meme) je le pourrois, je ne le ferois
point, wanneer ik het ook konde, al ware het dat ik het konde, dart zoude ik
het tech niet doen. /name (quoiqu'il ,
bien qu'il , encore qu'il fAt), it seroit ici ,
je le dirois, al ware hij ook bier, zoude
ik het zeggen. Je n'aurois pu finir, —j'aurois travaille toute la jourvde , ik zoude niet
hebben kunnen klaar worden, wanneer
ik ook den ganfchen dag gewerkt hadde.
et —, praep. (avec) , te gelijk met (pop.)
partit — et — nous, hij reisde te gelijk
met ens af. Venez — et — moi, kern ten
,zelfden tijde bij mij.
Quandos , m. fleen in het hoofd van den
gier,
Q uandros, m. kostbare fleets.
Quanebanc, in. (lees kouane-) t. de bot. (cachimentier), zekere bloetn in Indio, vr.
t Quanie , f. (lees kouanie-) nachtkleed, o.
nachtrok, m.
Quinquam, zie Quamquam.
Quanquan, m. (lees kankan) (trio.), getier,
geraas em cone beuzeling, o.
Quanque, m. alles wat.
4tiant a, adv. aangaande, betrefende. —
moi, — a ce qui est de moi, je pew que
non , wat mij betreft , ik denk van neen.
Je suis pt.& — a ce point, wat dit punt
aangaat, bets ik klaar. — au reste, voor
het overige , overigens, wat het overige
m. prov. Il se met sur
betreft. —
son moi, it garde son — a moi, it se
tient sur son—a moi, hij maakt zich klaar;
hjj Aeeldt zich wat in; hij is hoogmoedig • Aij jlelt zich trotsch aan.
Quantal ou Cantal, m. foort van kaas.
Quantes, f. pl. toutes et — fois, ou toutes —
fam. zoo dikwijls, zoo menigmaal,
et
telkens alt. Je le feral toutes et — fois
vous voudrez, ik zal het zoo dikwijls
loon, , ais gij wilt. 11 le fait toutes fois
et —, hij doer het zoo menigmaal, als
Aide de gelegenheid daartoe aanbiedt.
Quantibme, adj. et s. hoeveelfle. Quel
avons- nous aujourd'hui? den hoeveelflen
hebben wij heden? Le — est-il dans sa
classe? de hoeveelfie is hij in zijne
klasfe? De quel vous ecrit-il? van den
hoeveelflen is zijn brief aan u? Une
montre a —, een herologie, dat den dag
der maand aantoont.
Quantite, f. hoeveelheid, menigte; groot
aantal, o. On a rep une — de fruits,
men heeft eene menigte vruchten ontvan.
gen. Une certaine — de pains, eene zeke•
re hoeveelheid brooden. Il a — de livres,
hij heeft een groot getal, veel hoeken.
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de gens Pont veel lieden babes
het gezegd. Ii y avoit — de monde , daar
was een groot aantal menfchen ; groot
held; t. d'alg. — positive ou affirmative,
donnee, cherchee, connue, bepaalde of be..
vestigende, gegevene, gezochte, bekende
grootheid. Dans le probleme: quel nombre multipliê par I1 produit 48? le nom.
bre 4 est la — 'cherchee, het vraaglluk
welk getal brengt door 12 vermenigvuldigd 48 voort? is 4 de gezochte
grootheid.
(teethe, eene grootheid,
die nit verfcheidene van elkander
gezonderde deelen bellaat, losfe of verdeelde grootheid ; t. de geom. La giomi.
trie a pour objet la — continue, de meetkande heeft eene aanhoudende grootheid,
tot vobrwerp ; t. de gram. moat der lettergrepen. Pour faire des vers latins, it
faut savoir la —, om latijnfche verzen to
maken, moot men de maatlengte der let..
tergrepen kennen; t. de mus. = tijdmaat,
lengte der nooten.
Quapacto1, m. (lees kouap) t.
nat.
lachkoekoek ,
Quaparier, m. t. de bot. zekere plant met
bloemtrosfen op den flengel, malpighie.
Quapoyer ou Quapoya, m. t. de bot. zekere
boom in Guiana.
Quarantain ,
t. de manul. laken, waarvan
de inflag nit 4000 draden beflaat.
Quarantaine, f. t. de bot. zomerviolier,
Kleine nagelbloem.
Quarantaine, f. veertigtal, o. Une — de
florins, een veertigtal guldens. 11 a and
d'annees, hij is omtrent veertig jaren
end. Jeaner la —, den vastentig van
veertig dagen houden; maat van veertig
roeden in Engeland; t. de mar. proefda.
gen , welke men meet liggen , als men
van eene plaats komt, waar de pest
heerscht, voor dat men gemeenfchap met
den ival mag hebben. _ Ce vaisseau n a fait
que vingtjours de —, dit fchip heeft flechts
twintig proefdagen gehouden; t. de pech.
zie Quarantenier.
Quarante, adj. veertig. veertig
boeken. 11 est Age de --a ans, hij is veer. tig jaar oud; s.-m. p1. Le tribunal des
—, het geregtsbef van veertig te Venetie ; yo diedest van de Franfche tiniverfiA
teit; t. d'bist. nat. — langues (polyglotte,
moqueur), zekere ilmerikaanfche voge.1,
foort van liffler ; fig. fain. 11 a — cinq
sur la partie, hij heeft het reeds haast
gewonnen. 11 pourroit nous donner
cinq et bisque hij heeft veel veer ens.
vooruit ; hij heeft
' groot voordeel voor ens
Le, la, ,— unième, deuxieme, de een-,
twee en veertigfle.
Quarantenier, m. t. de mar. Ochs lijn vas
9, 12 of xs draden, tour van gene pink
dikte, waarmede het zwaarfle want herfield words.
Quarantie, f. eertijds : le tribunal, la cour
des Quarante a Venise, zie Quarante.
Quarantiême, adj. veertigfle. Le — jour, la
annee, de veertigfle dag, het veertig.
fle jaar ; s. m. een vcertigfle gedeelts, o.
11 a un — dans cette affaire , hij heeft Ben
veertigfle gedeelte in die zaak.
Quarandnier, zie Quarantenier.
Quarderonner, v. a. — une poutre, senses
balk aan de kanten rend maken.
Quaribes, m. pl. t. de but. planten van de
16de klasfe, vr.
Quar•
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Quarre, Quarrd , Quarreau, etc. zie Carre,
Carre, Carreau, ens.
uarree, f. t. de mus. zie Breve,
wart, m. vierde deal van een geheel , o
vierde part, y r. kwart, kwartier, o. Le
de cette somme ma suffit , het vierde gedeelte van die fens is voor mij genoeg.
11 n'a que le — de la succession, hif
heeft flechts de vierde part van de erfenis. Nous avons fait le — du chernin,
wij hebben de vierde pare van den weg
afgelegd. Un
d'heure een kwartier
titers. Un de papier, een kwartje pa.
pier. Il n'a pas eu le — tant de peine que
vows, hij heeft het vierdedeel zoo veel
tpeeite niet gehad, als gij. Un — de flo.
rin , 25 cents; t. de mar. de wacht, de
zeewacht , vr. Au —, op de wacht. Faire le —, op de wacht zijn- Relever le —,
de wacht aflosren. —! alles wel ! (roep
van de fchildwaehten). 0 Bon — d'avant,
wel uitkijken voor. — de vent ou du
rumb, halve flreek wind op het kompas.
de nonante, graadboog ; t. d'art. — de
cercle, vierde van eenen cirkel, kwadrant; kwadrant tot het rigten van mor.;
hieren; t. de corn. Un — de harengs, eene vierde ton haring; t. de mttn. Trt.
vailler en cheval de — en —, eon paard
bij de volte drietnaal na elkander op iedere lijn van het vierkant laten loopen;
t. mil. Defiler par —, het eerjie gelid ver.
pligt zijnde in vier deelen of to breken.
— de conversion, halve omwending ; prov.
Donner au tiers et au —, aan leder een,
Zonder onderfcheid, aan jan en alle man
geven. Medire du tiers et du —, van
eenen leder kwaadfpreken. rimer les — s
d'ecus, geld leenen.
Quart, e, adj. vierde ; t. de Chas. Un sanglier ea son —, een wild zwijn in zijn
vier,e jaar ; t. de med. Fievre der.
dendaagfche koorts.
Quartaine , adj. p.
f. La fievre —, derdendaagfche koorts, yr.
Quartal, m. (lees kouartal)gOort van kerenmaat , yr.
Quartan, me zie Quartanier.
Q uartanier,m.t. de c has. vierjarig wildzwijn,o.
Quartas , m. °Spaanfcbe munt , yr.
Quartation, f. t. de metal. nseregfel van din
kwart gored met title kwart zilver.
Quartaud, m. kwart okshoofd, o.; to Parift het vierde deel van een mudde.
Qaarte, f, ',angel of twee pintjes, o. Une
— de vinaigre, eon mengel azijn Une demi — de lait, een pintje mak ; t. d'escr.
kwart, 'toot dien men . zijne tegenpartij
aanbrengt op den arm, bij het draaijen
van den fchermdegen naar beaten; t. de
mus. kwart of vierde in de zangkunst ;
t. de geom. 216,600 gedeelte eener minuut.
La — se subdivise en 6o parties egales, appelees quinces, et ainsi de suite, het kwart
words weder in 6o gelifke deelen vet.
deeld , die kwinten heeten, en zoo voorts ;
t. d'astr. het vierde gedeelte van den halven card- of hemelbol; t. de jeu. eertijds
—, nu quatriême, in het' piketfpel vier
kaarten van eene kleur,, die op elkander
volgen. — falcidie, zie dit woord; t. de
bi.
feuille, bleem met vier bladeren.
t Quartel, m. zie Carreau, Boulet.
Quartelage , m. afgifte van het vierde gedeelte van veldvruchten aan den land.
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beer , yr.; tegt dat de landheer daartoe
had, o.
Q uartelette , f. kleine, goed vierkante, lei
op een dak , o.
Quartenier, zie Quartinier.
Quarter, m. Engelfche matt, zie Setier.
Quarter, v. n. buiten of bezijden het (poor
rijden (cartever); t. d'escr. eenen 'toot ont%/liken; t. de mus. kwartieren.
Qureron, m. vierendeelponds ; het vierae gedeelte van honderd. Un — de beurre, een vierendeel boter. Un — de pommes, vijf en twintig of het vierde gedeelte
van too appelen. Un demi —, een half
vierendeel; t. d'epingl. Le
ou le peigue, werktuig met 25 tandetz, om in ee.
nits flag vief en twintig gaten op het papier to maken waarin de fpelden ge.
ft ° ken worden, lteekkam,
—,m.—ne,
to Peru, een die van een_an blanken eta
halven neger, mulat , of omgekeerd a geboron is ; prov. II n'y en a pes trois don.
zaines —, men moot daarmede zuinig
omgaan.
* Quartidi, vierde' dag eener dekade,nse
Quertier, m. vierde gedeelte van iets, os
Un — de veau , het vierde deel van een
kalf: Un — de pomme, het vierde deel
van eenen appal. Couper une poire
quatre — s, eene peer in vier vierdedee.
len fnijden. Un — de ruban, eon vierde
el lint. — de l'annee (trimestre), kwartaal , vierde deel faars, drie maanden,
it doit cleux — s encore de son loger, hi/
is nog teee kwartalen van zijne huis.
huur fchnldig. Payer par —, bij het
vierendeel jaars betalen; kwartier, o.
Le premier — de la lune, het eerie kwar.
tier yen de maan. Nous sommes au der.
wij hebben het laatfle kwartier.
— de devant, de derniere d'un boeuf, het
voorfie, dichtetlie kwartier van eenen os.
Mettre par — s, vierendeelen ; kwartier,
0. wijk vise eene flood, yr. Nous avons
dans notre ville sept — s, wij hebben in
onze /tad zeven eviiken;nabuurfchap,,yr.
11 y a bonne compagnie dans mon —, in
mijue nabuurfchap is goed gezelfchap;
landlfreek, vr. Cet homme est de noire
die man is nit onze land.fireek. Tout
le- &oh en rumeur, de geheele landfireek was in oproer. Dans toes les —
du monde, in alle oorden, gewesten der
wereld. Nouvelles de —, floods nienws ;
t. mil. legerplaats , yr. kampement , o.
Un retranohe , eene 4vel verfchans.
to legerplaats. — d'hiver , winterkwar.
tier. — de vivres, veldbakkerij, vr. L'at•
mee va prendre ses — s d'hiver, het lager
goat zijne winterkwartieren betrekken.
Le — general a ate transtere a L. , ,het
hoofdkwartier is near L. verlegd gewurden. — de refraichissement, rust- of vet.
vrIchingsplaats.
d'assemblee, verzamelplaats, yr. ; kwartier o. vet-fehooning, vergifenis, gettade, vr, Cgs
soldats ne font point ad , deze foldaten
Revels Been kwartier, houiven alles neder.
Demander --, em genade ,verfchooning, out
lzet levenvragene 11 medit de tout le monde,
et ne fait — personne , hillastert leder-,
en verfchoont niemand. 11 ne donnepoint
de — a ses debiteurs, hij gebriteik't geena
toegeventiheid omtrent zijne fehulde•
naars hij verfchoont ze niet; r. de bias.
kwartier, [child van eon *air; a. 11
3ss
por
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drie volg) tn. t. de Fah flilzmitygend verporte dans ses s les armes de deux royaumes, hij voert in de kwartieren van
drag of contract.
zijn /child de wapenen van twee koning- Quasi-delft, in. t. de pal. onopzettelijke misriiken. Franc —, het eerfle, bovenjle
daad , yr. t.n jetant <a. ch. par la fenetre
kwartier, wanneer het van eene andere
sur un passant, sans dessein premedite, Pon
kleur is, dan de overigen ; t. de geneal.
commet un wanneer men onvootbeadelijk kwartier, bewifzen van adeldom.
dacht jets nit het vetoer op eenen voorLes chevalier.; de Maithe faisoient preuve de
bijganzer werpt, begaat men eene onop•
zettelijke misdaad.
huit s (4 de pere et 4 de mere), de
Iffaltherer ridders ntoesten acht adelijke Quastmodo, f. (Le dimanche de (de la) —),
de eerfie zondag na pafchen.
kwartieren van voorouders bewijzen; t.
de corn. Le — anglais (on quarter), het Quass, in. gewone drank der .Ruslifche hoe.
ren , beflaande nit meel, rogge of gersEngelfche kwartier, 44o Engelfche ponte water, us.
den ; t. de cord. — de soulier,, het It:el/Ink van eenen Moen. — de soufflet, het Quassie, f. t. de hot, boom van het tiende
geflacht der planten. L'ecorce de la —
leder aan eenen blaasbalk. Les — s d'un
amere ou du cassia amer, de fchars van 'de
habit, de vier hoofdflukken van eenen
bittere kwasfie.
rake Dresser un cuir des quatre
s, eene
huid viermalen te zamen vouwen. Les Quatele, (lees kouat ) m. t. de bot. boom of
s du pied d'un cheval, de zijden van
jtruik van de tide klasfe der planten,
potboom, tn.
eenen paardenhoef, Les — s d'une selle ,
de zifflukken van eenen zadel; t. de mar. Quaternaire, adj. 4(lees kouat-) vier eenheden.
Nombre —, getal van vier. Les Pythago.
Vent de —, zijwind , bastage wind, zoogoriciens regatdoient le nombre comme
dat de wind weer achterlijk dan dwars
un nombre sacre, de Pythagoristen hielinkomt. — de reduction, koppelblad, hetden het getal vier voor een heilig getal.
welk de Franfchen gebruiken, om hun
werk op te maken, en dat buiten tie ge- Quaterne, in. (lees kouat-) vier te gelijk
uitkomende nornmers its de loterii ; eene
nerale koers en verte , ook de breedte
kTatern in het lottafpel; vier uitkomenen afwijking te kennels geelt ; reductiede numtners in eene rij.
kwadraat ; groot fink van verrcheidene
taken, o. Un — de pain, de lard, een Quaterne , e, acij, t. de bot. Feuilles
ees,
viervoudige bladeren.
s de pierre, groote
flak brood, fpek.
flukken fleets. fierres de —,of har- Quaternite , f. t. de ,doom. viereenheid,vierft
de fieenen waarvan twee of drie eenen
voudigheid (zeker kettersch flelfel), o.
last uitmaken, waaraan vier paarden Quatorzaine, f. t. de pal. tijd van veertien
de
chas.
dagen , m.
hok
genoeg te trekken hebben; t.
der jagthonden, 0.; prov. Se mettre en Q uatorze, adj. veertien.
aunes, veertien.
ellen. — cents florins, veertien honderd
s pour q. q. , zich veel moeite voor iegulden. Chercher midi a — heures, zwastand geven ; , adv. ter zijde. Se terigheden zoeken, waar er geese te via.
nir a —, zich ter zijde houden, niet te
den zijn, of lets zoeken, dat men niet
nabij iomen. II a mis du bien hij
kan vinden ; veertiende. Nous avons deheeft geld op, ter zijde gelegd. Tirer
main le ( le quatorzieme), wij hebq. q. a —, iemand ter zijde trekken.
Quartier-maitre, f. t. de mar. kwartiertneesben morgen den veertienden. Lois —,
Lodewijk de veertiende ; s. m. in het piter, fcheepsonderofficier.
ketfpel , eene feertien ; vier kaarten van
Quartier mestre, in. kwartiermeester van een
vreemd regiment paardenvolk,maarfchalk.
verfchillende kleuren, maar van de zelfde waarde. Un ol'as, de valets , vier
Quartiere, 1. Engelfche graanmaat.
azen, vier boeren; fig. Avair quince et
Quartile , adj. (lees kouart- ) zie Quadrature.
— dans une affaire, veel vooruit hebben
Q uartin, m. t. de corn. Italiaanfche gouden
eene zaak ; gewonnen fpel hebben.
meant, quartino R enoemd, yr.
Quartinier ou Quartenier, m. wijkmeerter.
Q uatorzieme, adj. veertiende. La — annee,
het veertiende jaar. Un — denier, de
Quarto, m. (lees kouar.) koperen Spaanfche
veertiende penning; m. eenveertiendegeUn byre in —, bock in kwardeelte. [lest dans cette affaire pour un —,hij
to , waaryan de vellen in vieren gedeeld
beef: een veertiendegedeelte ofpart in dezijn, o.
ze zaak. Un florin et trots —s,een gulden en
Quartonat, m. zekere landmaat, yr.
grensbewakers
te
paard,
Quartorziement,
adv. ten veertiende.
uartuai,es,
m.
pl.
Q
in Polen en Volhinie, tegen de inval- Quatraca, zie Katraca.
Quatrain, tn. t. de poet. dichtfluk van vier
len der Tartaren.‘
verzen , o.
Q uartz, m. t. de miner. quarts , foort van
glazige zeer harde fl een , waaruit men Quatre, adj. vier. Deux fois deux font —,
tweemaal twee is, maken vier. — cents
vuur kan flaan.
chevaux, vier honderd paarden. Its marQuartzeux , euse , adi. dat den aard van zoochoient — a —, zij gingen vier aan vier;
danigen fleen heeft.
vierde, de vier. Henri —, Hendrik de
Quartzifere, adj. Montagne —, berg, waarvierde. Le — du mois de juin, de viertlet
in men den kwartzfleen vindt, waarvan
van de maand Yunif, Un — de, en chifer vertcheidene foorten zijn.
fre, eene vier. Amener un cute vier
Quasi, adv. fam. bijnii, omtrent, bijkans,
oppoifen; fig. fam. ou prov. Se mettre en —,
fchier. Its sont tous penis, zij zijn
alles wagen. Il se mettroit en — pour seromtrent. alien omgekomen. Elles spnt —
vir
sa patrie, hij zoude veer zijn vaderzij
zijn
fchier
alien
toutes mauvaises,
land alles wagen, door het vuur loopen.
flecht. On se trompe toujours , men be.
Il faut le tenir a —, men most , hem met
driegt zich bijna altijd; m. fluk van het
geweld in den room, terug houden 11 se
boutje, o.
hij wi I met geweld zijnen
fait tenir
kouasien
zoo
ook
do
(tees
Quasi-contract ,
wsl-
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dire, ik weet nice wat ik doen of zeggen
wil hebben. 11 a couru les — coins et le
zal. Je n'ai faire de, lui, ik heb niett
milieu de la ville , hij is in de ganfche
met hem to doen. — cela est beau ! vat
Tad rond geloopen, hij heeft de flad plat
is dat fchoon! C'est a vous quc (veer a
geloopen. Elle fait le (liable a—, zijraast,
qui) je dois parler, gij zijt degene, dins
gaat flerk aan , gaat aan als !eerie bezeElle
est
tine
ik
Cpreken moet. Je ne sais pas ce— c'est
tene; zij fpeelt de beest.
Pingratitude , ik weet nice wat ondank— dpingles, zij is netfes opgefchikt.
baarheid is. 11 est venu dans le moment
men kan haar door het oog van eene
que (dans lequel) l'on ne l'attendoit pas,
naald halen. Marcher pattes , op hanhij is in het oogenblik gekomen, dat
den en voeten loopen.
hetwelk) men hem niet verwachtte (dut
Quatre-ailes, tn. t.d'hist.nat. vogel van Senegal
onverwachts). Je n'ai — faire a vela, daarQuatre-cornes, m. t.d'hist. nat. zekere zeevisch,
aan ligt mij niets gelegen; ik bemeei
van het geflacht der knorhanen.
er mij niet mede. — de dissimulation ! watt
Quatre-de-chiffre, m. zekere kleine rottenal veinzerij ! Je crois — non, ik geloof
of muizenval, yr.
van neen. A quelque prix — ce soit, het
Quatre-dents, m. t. d'hist. nat. zekere visch.
bone wat het wil. Le temps viendra que
foort van ftekelvisch.
Quatre-feuilles, f. t. de bias. bloem , nit vier
(auquel) vous repentirez de ce vous avez
die, de tijd zal komen, dat (op welken)
bladeren of knoples befiaande, tn.
Quatre.temps, m. pl. de in ieder der vier
gij berouw zult hebben, over hetgeen
gij gezegd hebt. 11 y a plus d'un an que
jaargetijden driedaagfche vasten, in de
je (dans le quel) ne vous ai pas vu, het it
Roomfehe kerk. , kwatertemper.
weer dan een jaar geleden, dat ik uniet heb
Quatre-vingt, adj. tachtig. — six chevaux ,
tachflorins,
gezien.
s
zes en tachtig paarden.
Vous ne faites — jouer, gij doet
niets dais fpelen. 11 ne dit autres chosen
tig gulden. ,— s hommes, tachtig men•
— des sottises, hij zegt niet anders dan
neuf livres, negen en tachtig
fchen.
gekheden. 11 a bien d'autres vues vous
boeken. dix , negentig. Otez neuf de
ne croyez, hij beeftgeheel andere oog•
cent, reste — onze , neem negen van henderd , blifft ten en negentig.
merken, inzigten, dan gij ge1ooft.
—vousetpid!
Quatre-vingtieme, adj. taclitigfle.
ivat zijt gij dem! )'ai
langharige
Quatre-yeux, m. t. d'hist. nat.
autant de livres vous, ik heb zoo veel
boeken als gij. J'ai taut travaillh — j'en
buithlrot in Guiana, yr.
suis las, ik heb zoo gewerkt, dat ik dantQuatrienie, adj. vierde. Il est le — de sa
classe, hij is de vierde van zijne klasje.
van moede ben. — Dieu vous benisse ! dat
Elle est la Bile, zij is de vierde
God u zegene! J'ordonne qu'il le false, ik
dochter. Il loge an — (stage,) hij woont
beveel , dat hij het doe. Permettez je
vous la lise , fia mij toe , dat ik u hem
op de vierde verdieping ; vierde. Nous
sommes au — du mois , wij hebben den
voorleze. Quand on n'a faire, wanvierden van do *naald. litre d'un — dans
neer men niets to doen heeft. Tout riche
flue afFaire, voor een vierde gedeelte in
qu'il est, quelque riche qu'il soit , zoo rijk
hij is , hoe rijk hij ook zijn mag. Je
sent zaak hebben. Etndier en —, in de
vierdeklasfe leeren; ,on de vierde klasfe
crains qu'il ne pleuve , ik vrees, dat het
vierkaarten
van
de
zal regenen. 11 ne fut pas plut6t, a peine futchool
gaan;
t.
de
ieu.
f.
f
zelfde kleur na elkander, inhet pi ketfpel.
, arrive que la fiévre le pH!, naauwelijks was hij aangekomen, of hij kreeg
Quatriémement, adj. ten vierde , in de vietde plaats.
de koorts. 11 faut absolument
ik moet er y olfirekt naar toe gams. —
Quatrietneur, m. gaarder van. den vierden
je vous aime , ma chhre amie ! hoe lief heb
penning.
Charge
—
e,
Quatriennal , e, adj. vierjarig.
ik u, mijne Here vriendinl On le re.
gala — rien n'y manquoit, men onehaalde
vierjarig ambt.
Quatrinome, m. (lees kouat-) t. d'alk. greet
hem zoo, dat er niets aan ontbrak.,,11
heid uit vier termen zamengelleld, vier6toit a peine sorti — (torsque) j'arrivai,
ledigegrootheid als:a It f c d.
hij was naauwelijks uitgegaan, toen ik
Quatuor, (lees kouat-) m.. t. de mos. kwaraankwam, of ik kwani. aan. Je ne doute
tet , vierflemmig gezang.
pas qu'il ne vienne , ik twijfel niet of hij
zal komen. Si re,tois vous, wanneer ik
Q uatuorvir, m. beambte in Rome.
Quaupecotli, m. t d'hist. nat. foort van das
als gij waart ; wanneer ik in uweplaatt
ware. C'est une belle chose — la vertu,
in Nieuw-Spanje.
Quayage , zie Quaiage:
de deugd is eene fchoone zaak. Malheu,
m.
reux — je suis! ach! ik ellendige, ongeTronc.
t Quayer,
Qnazerette, zie Caserette.
lukkige! wat ben ik ongelukkig! Je ne
Que, pron. et conj. welke, welken, hetwelk,
fais — de venir,, ik ben zoo aanfionds ge.
komen. II ne fait — de sonner une heure,
dewe Ike , denwelken , wat, die , die n, dat ;
all, dan, of, waarom, enz. Vouiez-vous
het flaat daar zoo een uur ; fan). Ii ne
lire la lettre — ma soeur a &rite? wilt
fait bien — mal, hij maakt het zoo,
gij den brief lezen , welken, diets
zoo ; nice goed en niet kwaad; prov. /1
zuster gefchreven heeft ? Les gens vous
n'est tresor — de sauté, de gezondheid is
voyez-la, de lieden, die gij daar ziet.
de grootfie fchat. 11 n'est sauce — d'ap ■
petit , hanger is de beste fans.
Le peu qu'il m'en faut, het weinige, dat
ik moet hebben. L'observation m'a fai- Quedec , m. t. de bot. vergiftige plant op
re votre pore , de aanmerking, welke mij
St. Domingo, met lange flekende bladeren, yr.
tew vaier gemaakt heeft. Que dites-vous
de ses progres ? wat zegt gij van zijne Quel, le , pron. wie, wat, welke? ivat voor
vorderingen? Voila les livres
Pal choieen ? — temps fait-1.1? welk, wat voor
sis , dat zijn de boeken, Welke, die ik
weir is het? — le heure est-il? hoe laat
is het ? Je lui ai dit
faire, ni
heb uitgezocht. Je ne sais
le femme c'est, ik
Sass:

kek
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heb hem gezegd, wat zij voor eenevrouw
is. En — etat en soot les choses? in welken toefiand, hoe flaan de zaken? Je ne
sais — parti prendre , ik weet niet welke
zifde, partij ik kiezen zal. — le est
colere! wat is zij boos, toornig! — le
perte ! welk een verlies! — le folie de
vouloir partir! welke gekheid, to willen
vertrekken! — le pitie elle me fait! welk
tmedelijden boezemt zij mij In! was heb
ik medelijden met haar! que, conj.
— le que soil sa naissance, van wat voor
geboorte hif ook zijn mag. —s que soient
leurs droits; — les que soient leurs vues,
van welken aard ook hunne uitzigten, oogmarket: zijn mogen. Ne laissez entrer
personne, qu'il soit, laat niemand binnen komen, wie letj ook zij. Tel —,
zoo zoo, zoo wat, tamelijk.
Quelconque, pron. ou adj. t.
wat voor
eene ook , hoe ook genoemd. Dites-moi
une raisop zeg mij eene oorzaak ,hoe
ook genoemd, was voor eene zij ook zij;
fain. D'une maniere —, op wat voor eene
wifze,00k , op de eene of andere wijze.
lllet het onkennend woordje ne, geene
geenerlei , was het ook zij. Il ne lui est
demeure chose —, daar is hem niets, in
het geheel niece gebleven. Je ne le lui accorderai en fawn — (en aucune facon), ik
zal het hem op geenerlei wijze toeflaan.
Quelle, f. t. d'hist. nat luipaard bij de nee
gers in iffrika, m.
Quellement, adv. tellement —, zoo zoo,
tamelijk. Il se porte tellement —, hij
vaart zoo tamelijk. Il fait son dei.oir
tellement
hij does zijnenpligt zoo zoo.
Quelque, pron. on adj. eenig , eenige , de
een of ander, was. Pal — raison de pen..
ser ainsi, ik hob eenigen grond aldus to
donken. Y connoissez-vous — personne ?
kent gif daar iemand, eenig' perfoon?
En saurez-vous — chose? Beet gij lets
daarvan 01 Cela est bon a, — sot, dat is
geed voor eenigen gek. Pretez-moi — s
livres , leen mij eenige boeken. Cela me
fait — peine, dat doer mil* eenige moeite.
Il y a — s annees, veor eenige jaren;
adv. Si j'avois — pen d'argent, zoo ik een
eenig geld had ; fam. (omtrent).
11 y a — sou:ante ans , het zijn omtrent
Zestig jaren. Il y avoit — cinquante personales, daar waren omtrent vijftig
—, conj. hoe ook, wat voor ook.
s grands efforts qu'il fasse; welke groote moeite hi] zich ook moge geven. — s
actions qua ye fasse, "vat daden ikookverrigte. — richesse ait, wat voor eenen rijkdom kif ook moge bezitten. De
— maniere qu'il prenne la chose, hij mag
de zaak nemen van welke, van wat voor
g ene zijde hij ook wil. — puissant qu'ils
soient, je ne les crains point, hoe tnagtig
zij ook zijn mogen, ik vrees hen islet.
QuelqUe-chose, f. lets, zie Chose.
Quelque- fois , adv. fomtijds, fonswif len. Je
ik fpreek hem fomtijds.
lei parle
QuelWun, m. - tine, f. on pron. iemand.
—me l'a dit, iemand beefs het mij gezegd.
it viendra — pour le prendre, daar zal it.
matedkowen om hem to halen. rattends
ik wacht Kier op iemand ; pl.
ici
Quelques uns,
tones, eenigen, fommigem ; ettelijken. m'ont, assure , eenigen
hebben mij verzekerd. Entre ces nou.
velles f LI y en a — s Imes de vraies, onder
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deze niestwigheden, nieuwstifelingenzifn
er eenigen waar.
Quámander, Quemandeur, zie Caimander,
Caimandeur.
Qu'en-dira-t-on, m.wat zal men daarvan zeg.
gen ; de gevoelens van eene menigte over
eene zaak.
Queneliste; zie Quesnelliste.
Quenia, m. t. d'hist. nat. ilfrikaansch flekelvarken, 0.
Queniquier, in. t. de bor. plant van de foort
van lien, yr.
Quenotte, f. fam. kindertandje, o.me lktand,
Quenouille, 1. fpinrok , met of zonder vlas,
in. --re de jard. Arbre en —, boom, om
welks fiam men de takken Jaen groeifen,
hetgeen de gedaante van eenen fpinrok
geeft. sauvage , wilde faffraan. Tomher en —, in de vrouwelijke linie vervallen. Le royaume de France ne tombe
point en —, in Frankrijk komt de kroon
niet aan de vrouwen, .komen de vrouwen niet aan de regering ; fam. L'esprit
cot tombe en — dans cette famille, in deze
famine hebben de meisjes meer verfland,
dan de fongens ; t. de pech. foort van
fchuitje op de knot van Normanda , o.
Les — s (les colounes ou piliers) d'un lit,
de fliflen of fpillen van een ledikant.
Les — d'un carosse, de flijlen van eene
koets ; prov. Allez filer votre zegt
men tot eene vrouw, die zich met lets
bemoeit , waarvan zij geene kennis heeft,
Nuf bij sew fpinnewiel.
Quenouillee , f. t. de manuf. fpiterokkenvol,m.
Quenouillette, f. t. de fona, ronde ijzerenflang
van boven als eenen fpinrok; kleine fpinrok.
t Quens, m. gran f.
Quentelage, m. last, m.
t Quenue, f. kruik.
Querana, m. t. de bot. boom in
t. de mar. onderfie gedeelte der
Querat,
rcheepshuid, o.
Quercerelle , zie Crecelle.
Quercitron , m • gele fchors van den ilmerikaanfehen elk, yr.
Quereiva, m, t. d'hist. nat. fchoone vogel in
Brazilli en Cayenne, tn.
Querelle, f. twist, on. krakeel, gefehil o.
oneenigheid. Il y a — entr'eux, ils sont en
zij hebben twist onder elkander, zij
zijn in oneenigheid. II a une grande -.
sur le bras, nij is in een groot gefchil
gewikkeld. Its prirent an jeu, sur le
jeu, zij kregen twist bij, over het fpel.
Embrasser, epouser la — de q. q., van ie.
viands twist den zijnen maken, het voor
d'Allemand,
hem opnemen; fam. Une
een zonder oorzaak begonnen of gezochte
m'a
fait
une
d'Allemand,
hij
twist. Il
heeft zonder rede twist met mij begannen. Une — de Chien, een flecks afgelooe
pen, uitgevallen .gefchil.
Quereller, V. a. kleven, bekijyen, krakee.
len, twisten ; fchelden. Ike querellez per•
sonne, bekijf niemand , zoek met niemand
twist. Son Ore l'a querelle, zijn vader
*eft hem gefcholden. Il aime a —, hij
boat van krakeelen. Se —, v. r. onder
elkander twisten, zich krakielen , zamtn kijven. Its se sont querelles, zij hebben onder elkander getwistgekrakeeld. lie ne peuvent etre une lieure en.
semble sans se—, zij kunnen niet een uur
to zamenzijn,zonder to twisten s to krakeelen.
Que.
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Q uerelleur,, m. twistzoeer, twistmaker.

—se, f. twistzoekfler; adj. twistzoekend,
twistziek.
Quarim onie , f. t. de jur. een verzoekfchrift
aan de geestelijke regters , om verlof te
verkrijgen, eene waarfchuwing te mogen
bekend maken.
Querir,, v. a. halen. I1 est alle — ou chercher du pain, hij is brood gaan halen.
On est venu me —, men is Mil kornen halen.
Querquetulaires, (lees kouerkuet-) f. pl. nimfen
die het hakken der eiken bewaakten.
Quêsiteur, (lees koues-) m. commisfaris bij
de Romeinen tot geregtelijk onderzoek,
Q uesnelliste , in. (lees kéneliste-) aanhanger
van Quesnel, den Janfenist.
Questalite , (lees kouest-) flavernif.
Questeur, , m. t. d'hist. Rom. penning- of
fchatmeester, questor. Ciceron fut — de
Sicile, Cicero was questor van Stcilii.
Q uestion, f. vraag ; vraagfluk, voodiel;
gefchilfluk, o. Il m'a fait plusieurs — s,
hij heeft mif verfcheidene vragen gedaan.
Vous n'avez pas encore repondu a cette —,
gif hebt op deze vraag nog niet geantwoordi Resoudre une —, een vraag/ink
oplosfen. C'est une — epineuse et captieu.
se, dat is eene netelige en Usage vraag.
De cette — it en nait une autre, air deze
vraag ontflaat eene andere. Vous donnez pour reponse ce qui est en —, gij geeft
tot antwoord, hetgeen in de vraag ligt.
La chose dont it est —, de zaak, waarover gehandeld wordt, het gefchilfluk
Agissons la —, laat ons het gefchilfi nk in omvraag, op de baan brengen.
1.1 est — , de savoir, Si votre frêre y a
któ, het komt er op aan te iveten, of uw
breeder daar geweest is. Une —prealable,
eene voorloopige, voorafgaande vraag. De
(poi est-il —? waarvan is het gefthil ,
de reds? 11 West pas — de ce qu'il vent,
mais de ce qu'il doit, het is niet de vraag,
het gefclzil over, hetgeen hij wil, maar
hetgene hij moet. 4-'est une — de droit,
het is een gefchilliuk in regten; prov.
A sotte — point de reponse , eene zotte
yrang verdient geen antwoord; pijnbank
(torture). Supporter la —, de pijnbank
ulthouden. I1 a tout avoue a la —, hij
heeft alles op de pijnbank bekend ; fig.
I1 ne faut pas lui donner la — pour lui faire dire tout ce qu'il snit, men behoeft hem
niet op de pijnbank to brengen, on allee te zeggen, wat hij west; hij vertelt
alles van zelven.
Questionnaire, mipi jniger,beulo frchorpregt.
Questionner,, v. a. vragen, ondervragen,
uitvragen. 11 ne fait que —, hij doet niets
dan vragen. Il est venu me — stir cette
affaire, hij is gekomen, om mij over deze zaak te ondervragen , nit te vragen.
Questionneur, m.- euse, f. vrager, onder yrager,, vraagiil ,vrattgfier, ondervraagfIer.
Questure , f. t. d'hist. Rom. ambt, weardig
heid van eenen. Romeinfchen qt,estor ;
penningmeesterfChap,fehatmeesterfchap,o.
Qaet, m. t. de pap. zit Quoit.
Q uote, opfizoring, nafporing, opzoeking.
je suis en — de lui, ik zoek hem op. C'est
tine longue —, het is lens lange nafpotinz ; t. de elms. Aller en —, wild opzoeken. Un epagueul bon pour la — de la
perdrix, een p3trijshond, die good is tot
let opfporen van veldhoenders; geldzaineling voor de armen. Faire la — dans
l'e , lise, in de jerk collecteren. Les reSs
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ligieux mendiants vont a la —, de bedelmonniken zamelen aalmoezen in; t. de
mar. — de l'etambot ou de Petrave, het
Kellen, overhangen van den achter- en
voorgeven, buiten den loodlijnigen Eland
op de kiel ; prov. Ce n'est pas tout de
pi-Ocher, it faut faire la —, het fiuderen
moot ons nut veroorzaken,
utter, v. a. opfkoren, opzoeken, nafpo.
ren; t. de chas. — un cerf, un lievre,
een hert, tenon ha gs opzoeken, opfpeuren. Its out qnete tout le matin sans rien
trouver, zij hebben den ganfthen morgen
nagefpoord, zonder jets to vinden; atelmaezen inzamelen. On a quote pour cette famille, men heelft voor doze familie
aalmoezen ingezameld. — de porte en porte, van huts tot huis bedelen.
Queteur, m. - euse , f. aalmoezenier, die
aalmoezen inzamelt. Les — s avec les
bassins, de kollecianten met hunne fchalen. Les freres — s, de bedelmonniken.
Q tie tif , adj. laag, verachtelijk.
Queue, f, flaart, on. La — d'une vache,
d'un boeuf, d'un poisson, d'un oiseau, de
flaart van eene koe, van eenen os, van
eenen visch, van tenon vogel. Un cheval
A longue , a courte —, een /ward met ee•
nen langen, korten flaart. Le chien flatte ou caresse de la —, de bond vleit,
ftreelt met den flaart. Le bout de la —,
le tronc de la —, de punt, (pits, het
dikke einde van den flaart. Couper la
— a un cheval, eenenpaarde den flaart afhouwen. Il porte sa — en trompe, hij
fleekt den flaart regt nit; t. de bowl,
Une — de mouton,flaartfluk van een rchaap;
fig. Prendre une affaire par la tete et par
la —, eene zaak op allerhande maniere,:
aanvatten. 11 s'en est retourne .honteuse.
went, la — entre les jambes, hij is met
fchande, met beickaamde kaken terug
gekeerd. Laisser une — dans un payement,
bij eene betaling een restant laten ;prov.
Prendre le roman par la —, aattliond: tot
het Plot van. Ecorcher l'anguille par la—,
eene zaak verkeerd beginnen, Le venin
est a la —, het einde draagt den last. Le
mal porte le repentir en —, de misdaad
heeft droevige gevolgen. C'est un renard
qui cache sa —, het is een !chalk, . een
vas, die zijne fireken verholen heuat;
hij heeft ze achter den mows'. Tirer le
diable-par la -, ellendig levels, armoede
lijden. 11 viendra un tempt; que les vaches
auront besoin de leers queues; daar zal
een tijd komen, dat men gaarne had,
hetgeen men nu veracht. Quand on parle du loup, on en voit la —, wanneer men
van den drommel fpreekt, is hij er hitof
omtrent 11 n'y en a point de plus empeches que ceux qui tiennent ta — de- la pale, bet is moeifelijker,te regeren, dan
daarover te praten ; de beste final lieden
Haan aan land. Cette — n'est pas de ce
venu-la, dat kehoort daar niet toe-; dot
pas* zich niet to zamen. Tenir son toe
par la —, alle voorzarg gebruiken. 11,
four. que chacun garde sa —, een seder
meet voor het zijne zorgen. Y slier de
tete de —, met alle krachten aan jets
bezig zijn. 11 n'est pas rests la — il'un ,
daar is er geen overgebleven. — a —,
na elkander; t. de hot. heel, m. — de
rose, flee? van eene roes. — des poires, des fraivs, etc., fled van peren,
van aardbezien, viz. Des cerises a. Ions3
gues
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goes s, *erren met lange flelen; naam
hebt if:7 het? A — avez--vous ecrit one
letcre? aan wien hebt gij eenen brief go.
van verrcheidene planten, die eenige
evereenkomct met eenen liaart hebben. —
fchreven? Voila — est beau, dat is fchoon.
Ceux de — on dont je parse, ne sont pas
de lion (phlomis ou leonurus), lee:twee:fpaart. — de souris (myosure), Taizenoor.
ici, degenen van Welke ik fpreek, zijn
rotteflaart. — de renard (lilas), vosfenniet bier. vous l'a die, de — le tenez.
flaart , feringenboom. — de liévre (laguvous ? wie heeft u dit gezegd? Pour —
rier ovate), fluweelgras. — de pourceau
epargnea-vous cela ? veer ivien fpaart gij
varkensvenkel. — de scorpion, wratte.
dit ?
(Ventre nous l'auroit emu? wie onkruid; t. d'art. — bassinet fpaart van de
der, van ons zoude het geloofd hebben?
— voila ? wie gear daar ?
que ce soit,
pan aan het geweer. — de rat, ronde vijl.
— de renard , zeker werktuig met twee
que (voor quiconque) ce puisse etre
beitels.
qui ail fait cela, c'est un vaurien, wie het
de la tranchee, ingang van
ede loopgraven. — de rat en bois ,
ook zij, wie het ook zijn mag, die dit
gedaan heeft, het it een deugniet. Voironde raspel ; t. d'astr. La — d'une comete, de Jlaart van eenen komeet La —
la va bien , dat goat wel. — pis est,
de la grande ourse, de fpaart van den groodat nog erger is. Its etoient disperses
ca, — la, (veer les uns, les autres), zij
ten beer; t. de jeu de bil. flok of queue ,
ivaren verllrooid , de eene bier , de
waarmede me:: op een biljard fpeelt , bild'une
jardflok ; t. de mac. La — d'une pierre,
Its se saisirent
ander daar.
het ingemetrelde einde van eenen fleen
epee, d'un pistolet, zij maakten zich
in eenen moor, Le — d'un moulin vent,
eneester, de eene van eenen degen, de anhet flaartfluk van eenen windmolen. —
dere van een piftool.
d'aronde, zivaluwenfiaart; t. de rel. La Quia, a —, adv. Etre a —, in verlegen.
- d'un livre, het onderfle gedeelte van
head zijn. On l'a mis a —, men beef:
hem in de uiterfie verlegenheid gebragt,
de bladeren eens boeks ; t. de péch. —
d'oison ou cut rood , gondelvormig haden mond geflopt.
ringfchuitje ; — jaune, foort van bears Quibus, m. pop. geld, o.
en makreel —, noire, foort van baars
Quiconque, pron. wie ook, wie of wat het
ronde, foort van makreel lanceolde, —
ook zij, al wie, al was. vent entrer,
plate ,foort van (lang. t. de com. La — d'une
doit payer, al wie binnen lvil gaan, meet
piece d'etoffe, het einde aan een flak flop.
betalen. Defiez. vous de — pane mal de
d'un manteau, d'une robe d'homme ou de
ses atnis, mistrouw, wie hij ook zij, die
femme, de fleep van eenen mantel, van
kwaad van zijne vrienden fpreekt. Il le
een mannen- of vrouwenkleed. La —
die a — veut l'entendre, hsj zeg: het ears
d'une chape de cardinal, de fleep van een
al wie het wit hooren.
kardinaals plegtgewaad. — de lettre,
Quidam, tn. . dane, f. t. de pal. een zeker
fpaart van eene letter. — d'un violon,
perfoon, man, vrouw, Wiens naam men
fpaart van eene viool. d'une perruque,
niet weer of zeggen wil. Un certain —
IIaart van eene pruik. On ne porte plus
l'a attaque , een zeker man heeft hem aandes — s, men draagt geene ftaarten meer.
gevallen fam. Une certaine — dane , -que
Demi —, half okshoofd. de pale, flea
vous connoissez, eene zekere, die gij kent.
van eene pan. — de rat, kale paarden- Quidiat, an. t. de pech. vischnet op hooge
flaken, o.
flaa•t; hardigheid aan de achterpooten
van een paard. d'hiver, d'eté , einde t Quidier, v. a. gelooven , denken , oordeelen.
des winters, des zomers. La — d'une ar- Quiennes avoines, f. pl. regt,jaarlijkfchefchatmee, d'un regiment, achterhoede van een
ting van eenen leenheer (redevance, droit).
leger, van een regiment. La — d'un Quiescent, e, adj. Lettre —e , letter in het
camp, het einde van eene legerplaats.
Hebreetawsch, die niet wordt uitgefproken.
Prendre Pennemi en flanc et en —, de vij- Quiet, ete, adj. gerust, flit, tevreden. Avoir
and van ter zijne en van achteren aaname etc, een gerust gemoed hebben.
Tanen. — blanche, fear: van arend met Quiótal, e, adj. t. de med. Maladies — es,
ziekten, die zich door zwakte openbaren.
eenen witten fpaart. Lettre scellee sur
simple —, brief, oorkonde, welks zegel Quiétisme, m. befchouwende, befpiegelende
godsvrucht, yr. de leer ,loet gevoel der
aan eenen enkelen band hangt,ofgefneden
fiuk perkement hangs; fig. 11 taut attenkwietisten.
dre des heures entieres a la —, men meet Quictiste, m. gemoedelijke, flille of geruste
befchouwer in den geest; aanhanger van
geheele uren aan het einde , achter aan,
Molinos, een spaansoh pri ester en leeraar.
wachten ; en —, fpits toeloopend. Des
:fits en —,fpits toeloopende vruchten, —a Quietude, f. gerustheid, flilheid des ge.
—, op of na elkander. Les barques alloient
moeds. La — de l'ame, de zielsrust. L'a— a —, de fchuiten voeren na elkander.
mour de Dieu met ?esprit dans Pentiere
Queuse , f. t. de tan. flijpfleen , om het Naar
—, de liefde Gods flelt het gemoed in
volkomene gerustheid. Oraison de —, fill
van de hoiden to fchaven, tn.
Queuser, v. a. t. de tan. de huiden met zulk
gebed; rust. Il passe ses jours a la campagne , dans one donee hij flijt zip's
eenen fleen affchrapen.
dagen op het land in flille rust.
Queussi-queumi , adv. insgelijks, zoo Zito.
foort van vischnet, o.
Queux, Queuz, zie Queurse.
t. de
Quievre ,
Qui , pr. die, welke , dat , hetweik, wie, t Quignet, m. zie Coin.
Quignette on Quinette, f. foort van kamelot, o.
wat , enz. C'est un garcon— est fort appli
que, het it een jongen, die zees vlijsig Quignon, m. pop. dik fink brood , o.
is. Heureux Penfant — clierit ses pa; ens
Quilaja, m. t. de bet. zeepboom van Chili.
gelukkig is het kind, dat zijne ouders Quilboquet, m. t. de men. winkelhaak, on;
groeven, voren in het hoot to waken ,
bemint. Les guns furent bier a Pegliin. gaashout.
se , de menfchen, die gisteren in de kerk
reg: op de eerfie
waren. A — cn avez vous? tegen wien Quillage , tn. Droit de
Lin.
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binnenkomst van een koopvaardijfchip in
eene haven in Frankrijk, o.
f. t. de jeu. kegel, tn. jeu de
s
kegelfpel, o. Jouer anx s, kegelfpelen. Abattre les —, de kegels omwerpen.
11 fit toutcs les neuf — s, hij wierp alle
negen kegels em. Faire 3 — s de venue,
et deux de rabat, drie kegels in het ultflaan,
en twee in het terugJlaan gooifen; t.
mar. kiel. La — d'un vaisseau, de kiel
van een fchip. Contre —, de lap op de
kiel. , Fausse —, de /ooze. kiel; t. d'arq.
oort van lange of flaartfchroefboor; t.
fde
gant. ftokje der handfchoenmakers ,
leaarmede zij de vingers derzelven regt
krijgen. — de pont, juk-dwarshout eener brug ; t. d'ardois. zeker werktuig der
leidekkers, om eene Boot lviftler to maken; groete wigge; prov. Donner a q.
son sac et ses — s, remand zijn affcheid
geven, en hem lvegjagen. Venir dans un
lieu, comme un chien dans un jeu de — s ,
ongelegen op eene plaats komen. Il est
plante la comme une hij finer daar
als een klos.
Quiller, v. n. met eenen kegel naar den bal
werpen, gooljen, om to zien wie het
eerlle fpelen zal; de . nedergeworpene ke
gels weder opzetten.
Quillette, f. t. d'agric. wilgentak em to
poten, m.
f Quilleter, v. n. zich regt holden.
Quillier,
pleats, waarop men de negen
kegels plaatst , y r. Un — de pierce, eene fleenen kegelplaats; de negen kegels
zelve. Abattre, faire tout le alle negen kegels iverpen; t. de charp. foort van
groot fleekifzer, o. drilboor.
Quillon, m. t, de fourb. kruis aan het gevest van eenen degen , o.
Quillot, m, zekere korenmeat in de Levant, yr.
Quima ou Exquima, m. t. d'hist. nat. zekere
kleine aap.
Quin, in. t. de sal. waterbak aan de zee,
die de vloed der zee vult.
Quinn, zie Quinquina.
Quinaire, m. d'ant. oude munt van de derde grootte, bij de Romeinen, vr.
Quinaud, e, adj. verbleekt ; befchaamd,
verlegen; s. arme bleed; fam. oude aap,
leelijkerd.
Quincaille , f. allerhande klein ijzer en ke`per of metaalwerk, o.
Quincaillerie f. ijzer-, koper. en metaalkramerij , yr.
Quincaillier, m. koopman in koper-, ijzeren metaalwaren.
Quincajou, zie Kinkajou.
Quincambo , m. t. de bot. zekere plant, foot
van maluweplant in
yr.
Quincon, zie Pinson.
Quinconce, m. planting in verband, yr.
Planter des arbres en — (en echiquier), boomen ruitswifze in verband plaatfen,zoo
dat er een in het midden to flaan komt; t. de
mil. kruisverband, wanneer de foldaten
zoo geplaatst worden, dat zij eene X
uitmaken.
Quindecagone,
t. de geom. vijftienhoek, o.
Quindbcemvirs, m. pl. t. d'ant. die c7 . yacht
/sadden over de Sybillifnfche boeken.
Quinàque , f. zekere fief, yr.
Quine,
t. de jeu. quintern, vijf op eene
rij in het lottofpel. rai un
ik heb
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cane quintern ; twee vijven in het tile..
takfpel.
Quine , e, adj. t. de bot. vlifvoudig. Une
plante a feuilles — es, eene plant, ii:aar
vijf blaadjes op ledtr punt uitfprulten.
Quinette, zie Quignette.
hartenboer in het reverfiefpel.
Quinola,
Quinquagenaire, (fees kuincoa-), adj. et s.
vifftigjarig ,vijftigfarige ; t.d'hist.Rom.
bevelhebber over vijftig tnan.
Quiquagesime, (lees kuinkoag-) t. d'egl. zondag voor de vasten , tn.
Quinquangule, e, adj. (lees kuinkuang) ott
Quinquangulaire, viifizoekig. Une tige e,
een fiengel met vijf hoeken.
Quinquatrie, f. pl. zie Panathenees.
Quinque , ra. (lees kuinkue en zoo ook de vol.gende , met quinque beginnende) t. de mus.
kwintet, muzijkfluk in vijf deelen, o.;
t. d'hist. nat. Chineefche vogel (kink).
Quinquecapsulaire, adj. t. de bot. Fruit —,
vruclst met vijf zaadhuisjes, yr.
Quinquedente, e, adj. t. de bot. vijftandig.
Feuille
e , vijftandig bled.
Ca.
Quinquefide, adj. t. de bot.
lice —, kelk , die in vijven gefpleten is.
Quinqueflore , adj. t. de bot. ,vi/Ploensig.
Quinque ugue e, adj. t. de bot. vijfparig.
Quinqueloculaire, adj. t. de but. met vijf
vakjes,
Qninquenelle, f. t. de jur. vijfjarig
van betaling.
Quinquennal, e, adj, vijfjarig. Les jeux
quinquennaux, vijfjarige fpelen. Quinquennales , f. pl. on fetes feesten bij
de Romeinen, die om de vijf jaren ge•
vierd werden.
Quinquennium , (lees kuinkuenniome) m.vifffarige fludien op de univerfiteit, tijd
van vijf jaren, o.
Quinquenove, f. zeker dobbelfpel, vijf en
negen.
Quinqueporte, m. t. de pech. met vijf in.
gangers in den zak.
Q uinquerce , m. t. d'ant. oefeningen der onde Romeinen, nit vijfderlei foorten van
fpelen of gevechten befiaande , waarbij
de prijs behaald moest werden, bij de
Grseken Pentathle genoemd.
Quinquereme, f. t. de mar. anc. roeifchip
van vijf roeibanken , hetwelk fchepen van
den eerfien rang waren.
Quinquet, m. foort van lamp met lucht*
'tram, yr.
Quinquevaive , adj. t. de bot. met viffklappeno
Quinquevir, m, t. d'hist. Rom. veffman,neker magiftraatsperfoon.
Quinquille, zie Cinquille.
Quinquina, m. koorts-,kinabast. Le— blanc,
rouge, de Witte, roode kina.
Quinquinatiser, v. a, kina innemen.•
Quint, e, adj. vijfde. Charles —, Sate —,
Karel de vijfde , pans Sixtus de vijfde;
t. de prat. het vijfde gedeelte. Avoir le
— dans une affaire, het vijfde gedeelte
in cone zaak hebben. II a pour son
—troismlefn,
hij heeft voor zijn
de drie duizend gulden.
Quintadiner, v. n. een valsch geluid op het
orgel geven. Ce tuyau quintadine, deze
geeft een valsch geluid.
Quintaine , f. (faquin), paal, beeld, enz.,
waartegen zich eertijds de ridders in hot
fl
oefenden; t. de bias. fehildpa esl.
D'argent trois
de gueules, drie roode
fchildpale
eau zileercu veld. Q
alen
S s s4
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Quintal, m.centenaar, hottderd pond zwaarLien dagen, m. 11 y avoit une
(de
te , gewigts. Peux— taux de poivre, twee
jours) q u'il n'etoit venu, het was reeds federt
centenaars peper ; groote krnik yr.
veertien dagen, dat, hij niet is gekornen.
Quintane , adj. t. de med. Ficvre —, zie Quinte. Quinze , ad). vijftien. — florins, vijftien
Quintau, m. hoop ko; en fehoyen , takkebosfen.
gulden. Depuis — jours, federt veertien
Quint d'ecu ,
zie
(niet vijftien) dagen. Its son g-, zij zijn
Quince, f. t. de mus. kwint of vijfde; tusmet hun vijftien. Donner — et bisque,
fchenruimte van vijf op een volgende noten
(in het kaartfpel ) tweemaal vijftien
Entonner une eene kwint aapheffen, aanvoorgeven ; prov. ou fig. En faire passer
geven. Monter de la — a l'octave, van de
— pour douze a q. q. , iemand wat wijs
kwint tot den oktaaf opflijgen; t. de feu.
makers. I1 vous donneroit — et bisque , hij
vijfde, vijf op elkander volgende kaer .is u ver to boven. Les — vingts , l'hÔpital
ten. -a major (majeure), vijfde van het
des— vingts, zeker gaschuis to Parijs voor
etas. — de valet, vijfde van den beer; t.
300 blinders. Un
vingt, m. een van die
d'escr. kwint. Commencer de prime et ache300
voor quinzieine , Yiji=
ver de —, met de eerfle /telling begintiende. Le — du mois de Mars, de vYjfnen en met de kwint of vijfde eindigen;
tiende van de maand Illaart. Nous somt. de mCd. kinkhoest (cequeluche); fig.
mes au — du mois, lvij hebben den vijf.
fain. vreemde kuar, gril. Il est sujet a
tienden der maand. Gregoire, Louis —,
des — s, hij beef: dikwijls vreemde fruGreeoritts , Lodewijk de vijftiende.
ren, wonderlijke grillers; t. de geom. het Quinzieme, adj. vijftiende. Le — siècle,
zestigfle gedeelte -van een kwart.
vifftiende eeuw. Au — jour , op den viffQninte-feuille , f. t. de 1 )ot. vijfy ingerkruid,
tienden dag ; s. Le — de sa maladie, de
0.; t. de bias. viffbladerige bloetn, vr.
vijftiende (dag) zijner ziekte. 11 est le
d'or,, d'azur, de gueules, goad, blaaule,
— de la classe, hij is de vijftiende in
rood viffblad.
zijne klasfe. Entrer pour on — dans tine af.
Quintelage , m. t . de mar. zak, waarin de
faire , veer een vijftiende gedeelte in cctnatrozen hunne kleederen bergen; balne zaak tteden ; t. de mus. dubbele oktaaf.
last (vieux). ,
Quinze-cent, m. de zestiende eetsw,, yr.
Quieter, v. a. t. de mon. — l'or,, l'argent , Quinze dpines, m. zekere visch, foort van
Jlekelbaars.
het proefgoud , - zilver flempelen; v. n.
(vijftiende plaats.
t. de mus. kwinteren.
Quinziemement, adv. ten vijftiende, in de
Quintessence, f. t. de shim. het beste, krach- Quiossage,
t. de tan. /shaven van leder.
trete , de geese; fig. het pit en merg van Quiosse, f. t. de tan. fchaaffieen, m.
jets. 11 a tire la — de cet ouvrage , hij Quiosser,, v. a. t. de tan. huiden, leer feha.
yen, o.
beef: het p it, de tnerg nit die werk ge.
haald. 11 en suit la —, hij weet daar het Quipos , m. pl. zekere touwen met knoopen,
voornaatnfie van.
o. bij de oude Peruvianen, flrekkende
Quintessencier,, v. a. den geest , het beste,
0m to ;ellen, in plaats van fehrift.
zuiverfle, krachtigi7e nit iets halen; tie Quiproquo ,
fain. misflag, misgreep in,
het jp,
pit en het merg nit iets balen ; fig. nitgebruik van een woord poor
pluizen, zip-en , haarkloven.
ern ander,, rnisverfland. Il fait sans Besse
des — (zonder s in pl.), hil begaat onop.
Q uintessencier, v. a. zie Distillateur.
houdelijk miegagen. Les — d'apothicaire
Quinteux, se , adj. griliig , wonderlijk, kop.
sont dangereux , de misflappen der apepig, eigenzinnig.
thekers zijn gevaarlijk.
* (:^ uintidt, m. (lees kuein-) vijfde dag eener
Quiqueron,
dekade bij de FraniChe onewenteling.
fekreetruimer.
Quintil, e, adj. (lees kuein-) t. d'astr.— aspect,af. Quiqui , in. foort van wezel van Chili, yr.
m. d'hist. rom. het pausfelijke pales*:
fiandvan 72 graden tusfchen twee planeten;
zoogenoemde vriendfchap, Welke twee op
re Rome.
den affland van 7o graden of van een Quirinales , f. pl. t. d'hist. Rom. feesten to
vijfde deel des kernels van elkander .11aan- Rome , ter eere van Romulus , bifgenoemd
do gefiernte orntrent elkander hebben,
Quirinus, o.
zoodat daze twee gelijke, maar flompe I Quirinus,
t. d'hist. Rom. God der oude SO.*
hoeken , de gedaante van eenen Will
bijnen. Jupiter, Mars eurent le surnom de
, yupiter, Mars hadden den bijnaans
hoek uittnaken, vr.
van ,Quirinus. Romulus recut le nom ,de
Quintille ou Quinquille, f. homber_fpel met
vijf perfonen, o.
Romulus serving den bijnaam
Quintiinetre, m. het vijfde deel van eenen
rinus (als noon van Mars).
meter , 0.
Quirlaudo,
zekere bas der Negers , yr.
Quintin ; m. foort van fijn linnen, dot to Quis , quisse, m. ou pierre vitriolique, f. t.
Ouittin , in .Bretagne ,gemaakt words . , o.
de miner. y itrioolfleen zekere bergfieen ,
Quintuple , adj. (lee., kuein-) vijfvoudig ,
die yitriool en zwavel in zich be vat.
vijfdubbeld. Vingt es t — de uatre, twin- Quiscale, m. t. d'hist. nat. foort van Indi.
tig is het vijfvoudig getal van vier. I1 lui
aanfche fpreetve , vr.
en a dedommage au —, hij Leeft het hem Qu,s
ou Ques gnalis,tn. t. de 13‘1,
viffottedig vergoed.
wondeifiraik , die onzekerheid, twijfel
Quintupler , v. a. (lees kuien-) vijfdubbel
ultdrukt.
makers, met vijf verdubbelen.
Quittauce , 1. kwi tan tie , kwijting , yr. kwiftQuinua on Quinoa , m.. t. de bot. jaarbrief, us. Donne - moi la — de votre me.
plant, foort van melde.
moir compte, gee( Mil: de kwitantie van
Quinzain, m. vijftien tegen vilitien (in het
ewe rekeening. 1Via lcttre vous sere de —,
kaatsfpel). Nous somines
, wij nebleen
tnijn letief aient to tot kwijeichelding.
vijftien, wij flaan vijftien tegen vijf
uittancer, v. a. kwitantie geven, kw;ttien; Frantche gonden meat.
teren, kwifticeelden, eenen brief of ontuinzainc
,
f.
;tifftiental
o.
;
tijd
van
veerlas rfehrift geven.
Q
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Quitte, adj. vrij , ontflagen, los, bevrijd,
kamp op. 11 ne ane doit plus rien, je le
teens hij is mij niets meer fchuldig,
ik hoard hem voor ontflagen. Il est franc
cc - de tontes dettes, hij is vrij van alp
len fchuld. Vous ete,s — de tons ces ob-'
stacles, gij zijt van alle deze hinderpalen bevaijd; a —, adv. Il est — du service, hij is los, vrij van den dienst.
Jouer a — on double, kamp op of dubbel
fpelen. Nous voila — s -on a —, wij
zijn elkander niets meer fchuldig, wij
zijn kamp op. J'en Buis — a bon marche
ik kom er goedkoop af. — a — et bons'
amis, wij zullen het tegen elkander
laten opgaan , en goede vrienden* zijn.
L'un vaut l'autre
a —, de een is zoo
goed ale de andere.
t Quittcler, se, v..pers. zich ophouden.
Quittement, adv. t. de prat. onbelast , vrij
van alle fchuld en lasten. Ce bien lui
est franchement et — demeure, dit good is
hem vrij en onbelast gebleven.
Quitter, v. a. verlaten. Je Psi quittee a moitie chemin, ik heb-haar op de helft van
den weg verlaten. — pore et mere , vader en moeder verlaten. 11 a quitte son
maitre, hij heeft zijnen meester verlaten , hij is van zijnen hoer weggegaan.
Cette poutre quitte la muraille , deze balk
wijkt nit den witeur. — le monde, de
wereld verlaten, in een klooster gaan.
— une religion , eene religie verlaten,
tot eene andere overgaan. La fiev.re l'a
quitte, de koorts heeft hem verlaten; afleggen, laten varen, loslaten.
ses hazijne kleederen afleggen, uitdoen.
Un serpent qui a quitte sa peau, eene flat*,
die hare huid heeft afgelegd. Cette prune quitte le noyau, doze pruim last den
fleen los; fig. fa m. — ses mauvaises
habitudes, zijne kwade gewoonten afleggen , laten varen. l'epee, la soutane, den foldaten , den geestelijken fiand
laten varen, nit denzelven treden. Les
arbres quitrent leurs feuilles, de bootnen lay
ten butane bladeren vallen. 11 l'avoit pris
aux cheveux, et ne vouloit pas le —, hij
had hem bif de haren gevat, en wilde
hem nice loslaten. On ne put lui faire —
prise, men konde hem zijnen bait niet
,doen loslaten, niet loskrijgen. une
charge, een ambt nederleggen, daar van
aftreden; affiaan; overlaten. — la phi.
ce a q. q., aan iemand-zifne pleats offiaan , overlaten. J'en quitte ma part a'
ce pauvre garcon, ik flu mijn deal of aan
Bien Armen jongen. Il ne quittera rien dusien , hij zal niets van het zijne afflaan.
Qui quitte la partie, la perd, wie het feel
verlaat, daar van afflaat, oar het ten
einde is, verliest; kwiteren, vriffpreken , ontflaan. Je vous quitte de ce
que vous me devez , ik ontfla u van , fcheld
kwijt , alles, wat gij mij fchuldig
zijt. je vousquittede toes vos compliments,
ik ontfla u van alle owe komplimenten.
Quir.erie f. aft/an fee,r2 ; verlaten , o.
Quitteur, m.. se, f. die iemand verlaat.
t. de fin. of betaalde rekening,vr.
Quitus ,
Qai-va- la , 'Qui vise? wie daar , rda?
Chet fchreeuwen der fchildwachten, wanneer zij big' nacht jets zten of hooren);
prov. Avoir reponse a tout, hormis a quiva-la , op alles kunoen antwnorden,maal
op ev geetane vt aas niet; fig. litre [stir
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le qui-vive , op zijne hoede zijn zeer
oppasfen. 1 1 est toujours sur le qui.vive,
hi] is altijd in zorg en benaauwdheid ;
hi] heeft gedurig bedenkelijkheden.
Quivicies, f. pl. t. de bot. planten van het
tiende geflacht.
Quoailler, v. n.( lees kona-)t. de marèch. met den
flaw t been en wed,- flaan, kwispelflaarten.
t. de miner. Italiaaniche
Quocolos ,
die, in bet vuur gelegd zijndo, glas
wordt,
Quodlibetaire ou Quodlibetique, adj. Question —, eene vraag, opgaaf in de wijsbe.
geerte, in de artfenijkunde enz., tot
oefening, yr.
t. d'hist. nat. foort van groote
Quogelo ,
hagedis, yr.
Quoi, pr. wat, Welk, dat, enz. A — pen-.
sez-vous? aan wat, waaraan denkt gij?
Le plus grand vice a — (arquel) it est sujet, de grootfie ondeugd, waaraan hij
onderhevig is. Sur — di6putez-vous ? waarover twist gij? De— est-il question ? de —
s'agit-il? waarover wordt er gehandeld?
qu'on en disc ,
wet' is de vraag?
en arrive , Iva: men ook daarvan moge zeggen, wat ook daarvan moge gebeu.
ren. En — puis-je vous servir, waarmede
ik u ook kan dienen. C'est quelque cho.
se k — on doit toujours penser, dat is iets,
waaraan men altijd denken moet. Avoir
de — vivre, to leven hebben. Si j'avois
de — le payer, wanneer ik zoo veel geld
had., due ik het betalen konde. I1 y a
dans ses manieres un, je ne sais — qui me
plait, in zijne maniere', , handelingess
ligt, ik weet niet wat, ik kan het gee,
nen naam geven, dat mij behaagt, bekoort. En — vous a-t-il offense? waarin
heeft hij .0 beleedigd ? A — que
cola ne se fasse ? waaraan fcheelt het,
dat dit niet gebeurt? interj. hoe! war!
c'est vous qui l'avez fait! war! hoe! gij
hebt het gedaan! vous y aver consen•
ti! hoe, wat, gij hebt daarin toegellemd:
qu'il en soit, wat or ook van zij.
Quoias-moron, m. t. d'hist. nat. foort van
nap of orang-outang, m.
Quoique , conj . hoewel, ofrchoon, niette.
genfiaande. qu'elle soit pauvre, elle
eleve bien ses enfants, offclzoon zij arm
is, voedt zij echter hare kinderen.goed
op. — vous ayez raison, alhoewel gij golijk
uojavaurau
ou Quojavauran, m. t. d'hist. eat.
Q
foort van kwaadaardige, leelijke
kaanfche aap.
Quolibet, m, mane grap praat, lare
boerterij, yr.
Quolibetier,, m. (triv.) die malle, laffepraat
fpreekt.
Quulibetique, adj. overvloedig , vruchtbaar
in , vol van mane praat.
Quollbetiste, in. die van mane, la, 'e praat
houdt.
Quoquard,
hoogmoedige,trotfche zonder
rodeo, dwaze trotschaard.
t Q u o q uelu , adj. begeerig naar roem.
Quote-part , f. deel aandeel , o. Il a recu
hij heefe zoo
taut, it page taut pour sa
veel voor zijn aandeel ontvangen , betaald.
Quotiaen ne, adj. dagelijksch. Son pain
zijn dagelijksch brood; t. de med. ievre
ne, alledaagfche koorts.
t. d'arith. uitkomst van viQuotient,
vr. Le •-- du nombre is
no dee/flag
Ssss
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divis6 par 5 est 3, het quotient, de ultclans set engrenage, in dit invallen der
raderen (in een uurwerk) hebben flekinkomst van bet getal 15 , gedeeld door
gen , wrijvingen der fianden plaats.
5, is 3.
Quotisation, zie Cotisation.
Quotter, v. n. t. d'horl. Cette dent quotte,
Quotite, het befiernde deel, aandeel, o.
deze tand floss aan, wrifft zich.
rai paye ma -, ik hob mijn aandeel be- t Quoue, f. hart, m.
taald.
Quouya, f. t. d'hist. uat, dimerikaansch koQnottement, in. v. dlaori. 11 y a des - s
nijn, o.

a.
R,

r, Itn. zeventiende letter van- het alphabet, vr. eertijds eene telletter, beteekende 80 , en met een fchrapje daarboven 8o,000.
zeker Yoodsch fpeeltuig, o.
Rab ,
Rabftchage,m.menig y uldige onnutte herhaling
in eene redevoering, yr.
Rabacher, v. n. dikwijls herhalen, herkaauwen, altijd op het vorige, oude terug korner'.
Rabacherie, f. vervelende berhalihg.
Rabacheur, m. - euse , f. die dikwijls het
oude herhaalt, zemelknooper.
Rabais, m. afflag, m. korting, vermindering in prijs of waarde, yr. II retort
tous ces ouvrages a un tiers de hij outvangt alle de ze werken met een derde afflag. Je garderai les marchandises gAtees ,
moyennant un - de 20 pour cent, ik wil
de bedorvene koopwaren behouden, mits
eene korting van uo ten honderd. Vendee q. ch. au -, sets met deg afflag verkoopen. Donner, mettre un ouvrage au -,
een work aan den minsteifchenden of
fchrifvenden aanbefleden. - de tailles ,
vermindering van hoofdgeld; fig. Alettre q- q. au -, iemand vernederen, met
minachting van hem fpreken.
Rabaissement, m. vermindering (van belastingen, van muntfpecien), y r. - des
tailles , des contributions, vermindering van
hoofdgeld, van belastingen. des monnaies, ver /aging , vermindering van muntfpecien.
1abaisser, v. a. lager fiellen, maken,nederlaten; verminderen, doen dalen.
eenen muur lager maken. Ra-unmr,
bajssez le tableau d'un pied, laat de fchilderij eenen voet nederzakken. - la voix,
zachter rpreken. - les impOts, les taux
des denrees, les monnaies , de,belastingen,
de prifzen of taaen der koopwaren, der
tnuntfpecien verminderen, lager flellen.
q. q. un ouvrage, iemand , een wet k
vernederen, verlagen. l'orgueil, de q.
q., iemands hoogmoed vernederen. On
rabaisse trop sa marchandise, men vernedert, veracht to zeer zijne koopwaar.
Se -, v. f. zich vernederen , ve•-ootmoedigen. On se rabaisse que„iquefois par politique , men vernedert zich fomajds nit
flaatkunde.
Rabin , m. t. de mar. raband, m. - s d'envergure ou de tetiere, ralsanden, waarmede bet zeil aan de ra words geflagen.
de croisure ou de pointure, nokbindfol, 0,
- de pointure de ris, fieekbout - de
ferlage, bejlagband of beflagseifing,waar-

mode men de zeilen be/laat of vastotaakt.
s de sabords, poorttouwen, waarmede
de poorten gefjord worden. - s de vo.
lee, koptouwen, dienende voor de fjorring der fiukken tusfchen deks. s de
pavilion , zulgers van de vlag. -s de hamak , fcheerltjnen van eene );angmat.
Rabaner, v. a. t. de mar. - une voile, eon
zeil aanflaan.'
fRabaniste, m. die eene bef draagt.
Rabaster, v. a, een verfchrikkelijk !even
waken.
Rabat , bef, vr. kraag, m. Les prOdi.
cateurs, les ministres protestants portent
des - s en chaire, de protestantfche predikanten hebben op den predikfloel beffen voor; t. de jeu. terug- of wederomflag
in het kegelfpel. II a fait trois quilles de
rabat, hij heeft drie kegels, door het torugflaan van den bal , geworpen; t. de
char. foort van riethout, om regte /linen
to trekken ; t. de chas. La chasse au -,
de kleppeljagt , die men der nachts doet,
am het wild door verborgene honden in
de netten to jagen; t. de com.
dering in prijs, disconto (rabais) rabat.
Le - est regle 6 a 8 pour cent, het rabat
is geregeld op b tot 8 ten honderd ;rand
van het afdak eener kaatsbaan in de Qv.
ne lucht, dienende ow den bal terug to
werpen ; t. de teint. - de couleur,, vet,
zwakking , die men aan de kleuren geeft.
Rabatage, t. de com. fireek , m. Cara, o.
Rabat,.eau, ou Rabateau, m. t. de tout. fink
vilt, dat dient, sin het water van den
flifpfieen niet to doen afloopen, o.
Rabat joie, in. breekfilel ; vreugdefloorder,
m.; vreugdefloring, yr. Vous étes toujours un -, gij zil t altoos een vreugdefly:order. Le Ore vent a mourir, ce fut
un - pour toute la compagnie, de vader
flierf, dit was eene vreugdefloring veer
het ganfche gezelfchap, fat& een treurk
tnensch, vijand van vreugde.
Rabattement , m. t. de jur. d'un decret,
wederopheffing, herroeping van een be.
fluit, yr.
Rabactoir, m. ijzeren werktuig, hakmes, om
de leijteenen to kappen of to fnijden.
Rabattre, v. a. nederflaan, nederlaten. Le
vent rabat la fumee dais ma chambre, de
wind flaat den rook in tnijne kaiser tieder; afflaan, laten vallen, van prijs
verminderen, aftrekken , afkorten. 11
rabattra beaucoup de ce prix, de ce qu'il
demande , hij zal veel van dozen pro's,
van het goon hij vraagt, laten valley:.
Il rend sa malchandise sans en rien
vet-
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verkoopt zijne waar .zoneler iets to lessen y allen, aftrekken. je vows le rabattrai sur votre compte, ik zal het u op
uwe rekening afkorten , aftrekken. On
lui rabattra cela sur scs gages, men zal hem
de
dit van zijn loon aftrekken; fam.
l'estime qu'on avoit pour q. zijne achting jegens imam' verminderen. Fen
rabats .quinze, ik maak daar zoo veel
'werks niet meer van. Vous le louez-trop,
it faut en — moitie ,gij prijst hem to
zeer, men moet de helft elaarvanafdoen,
de heeft is genoeg; prov. Tout bien compte et rabattu, alles wel overwogen, wel
overlegd; t. d'escr. un coup, eenen
'leek, thee afkeeren; fig. een gevaar
afwenden. On lui porta un coup d'epee,
e; ii le rabattit, men flak met den degen
naar hem , en hij keerde hem af; t. de tail.
(aplatir) les plis, les coutures d'un habit, de vouwen, de naden van een kleed
plat firijken, nederperfen; t, d'agric. —
( aplanir) la terre, eggen, de aarde gelijk to maker,. (remplir) les sellons,
les orniéres, de y oren, de wagenfporen
vol waken, inyullen, gelijk maken ; t.
de chas. — le gibier, het wild bijeen, to
zamen drifven; t. de tan. — les peaux,
de 4uiden, na dat zij uit het water gehaald Ziff, in de looikuip leggen. —de
trait, (bij de draadtrekkers ) den draad
afwinden ; t. de mint.. une couleur trop
vive, eene al to levendiee. kleur verzwakken; t. de jeu. torugllaan (in het kegelfpel; fam. — le caquet, den mond floppen, fneeren; v. n. eenen anderen weg
inflaan. Pres de cette maison vows rabattez a main droite, bij dit huis flaat gij
regts in; t. de chas. Ce chien rabat bien,
die bond flaat goed aan; t. de fauc. Les
perdrix se sont rabattues dans cette piece
de bled , de opgejaagde patrijzen zips
weder op dit fink koren nedergevallen.
Se —, v. r. eensklaps omkeeren, van gef,orek of weg yeranderen. AprOs divers
inouvements, ils se rebattirent sur ce corps
d'armee na yerfcheidene bewegingen
keerden zij zich eensklaps op dit legerkorps, gingen zij daarop los. Apres avoir
parle de choses indifferentes it se rabattit
sue la ,politique, na van onverfchillige
zaken gefproken to hebben, begon hij
plotfeling van flaatszaken to jpreken;
fig. Se — sur des bagatelles, op heuzelingen vervallen.
Rabattue, f. t. de mar. de vertuining van
het halfdek, den bak en de compagne;
adj. f. Epée —, degen zonder fnede of
punt, m.
Rabattu, zie Rabattre.
Rabbin, rabbijn, leeraar der Loden.
Rabbinage, m. iron. rabbijnfche geleerdheid.
11 passa sa vie dans le —, hij btagt zijn
'even door met het fiuderen in de rabbijnfche boeken.
Rabbinique, adj. rabbijnsch. Interpretation ,
doctrine —, rabbijnfche uitlegging, geleerdheid.
Rabbinisme, m. de leer der rabbijnen, yr.
Rabbiniste, in. die de leer der rabbijnen
beoefent, aaehanger des- rabbijnfche leer.
RabdoIde, adj. t. d'anat. naar eenen flaf,
naar eerie roede gelijkende. Suture —
sagitale, pijlnaad, de eerjte nead van de
herfinpan.
Rabdulogie, f. rekenen met flaafjes, wager.
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op ciffers fiaan door den Schotrchen bar on, Neper, uitgevonden.
Rabdornance, f. waarzeggerij door middel
van wigchelroeden.
Rabdophores m. pl. t. d'ant. foort van pedellen, roededragers.
Rabkir, v. a. dom, dof maken. Vous rabéa
tissez cet enfant k force de le maltraiur,gij
maakt dit kind, door het to veel to mis•
ha fidelen, dam of dof; v, n. dom, def
worden. rabkit de jour en jour, hij
wordt van dag tot dag downer, defer.
abette , f. olie nit keel- of raapzaad.
Rabillage , zie Rhabillage.
ttabiole , Itabioule 2 f. t. de bot. dikke,gree•
to radijs, yr .
}table, m. ruggefluk van een klein wild,
als van eenen haas een konijn,
o.; t. de boul. vuurhaak, (fourgon) overkrabber. Le — des chimistes, vuurhaak,
krabber, roerflok der fcheikundigen. Un
— de chaufournier, kalkklouw, kalkflok
der kalkbranders ; t. de riv. Les — s d'un
bateau, de leggers of buikflukken van een
vaartuig.
pleister van de
Rable , adj. m. PlAtre
kool gereinigd.
}Miler, v. a. vuur opfloken, het y our met
den vuurhaak fchikken. — le plAtre, de
kolen van de gebrande gips met eenen hack
wegdoen.
Ablu , e, adj. dikruggig, wel yoorzien van
rugvleesch, flerk van lenden. Un lievre
Bien —, een haas met eenen dikken rug;
fain. Une homme bien een wench met
breede fchouders, fierk van lendenen.
R Mature, f. t. de mar. fponning van de kiel
en Elevens.
R.abobeliner,, v. a. p. u. zie Platrer , Rapetasser.
Rabolane, f. Witte patrijs op de .ellpen (ardenne), m.
Rabonir ou Rabonnir, v. a. beter maken. Les
bonnes caves rabonnissent le y in , de goede
kelders maken den wijn beter ; v. n.ver•
beteren, beter of deugdzamer worden.
Le vin rabonit en bouteilles, de wifn words
beter in flesfchen.
Raborder, v. a. t. de mar. un vaissean,
een ft.hip voor de tweede keen zoeken se
enteren.
Rabot, m. fchaaf, vr. Le flit (Pun —, het bout
eenen fchaaf. La humiere du de opening
tusfchen het ijzer en het bout derfehaar.
— de bout , fieile boorfchaaf. — cintre,
toogfchaaf; fig. fam. Passer le — sur un
ouvrage, een work befchaven, nog eons
o yerwerken, verbeteren; t. de mac. kalkkloet ; t. de jard. foort van houten fchof-fel, yr, Unir la terre aved le —, de aarde met den houten fchoffel gelijk makes;
t. de fond. de plomb, zie Rable, roerftok
hij de azijnmakers.
Raboter, v. a. fchaven, glad maken. Qui a
rabote cet ais? wie heeft doze plank gofchaafd 2 fig. — un ouvrage, een work
befchaven, hetzelve nazien en verbete.
ren; t. de mac. kalk omroeren, beflaan.
Raboteur, m. t. de men. die het fnifwerk
aan eene fchaaf maakt.
Raboteuse, f. t. d'hist. nat. hobbelige [child*
pad i4 de Oost.
Raboteux, t. d'hist. nat. zekere y isch ,
welks rug met getakte hobbelige fchubben
bedekt is, wesrindifche fchildpad, yr.
Riboteux, se, adj. ongelijk, one en, hobeen
onbefchaafd. Un chemiu
hob-
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hobbellge weg.. Du bois
(noyeux), oneffen , kwastig bout ; fig. Son style est
trop
zijn flij1 is te enbefchaafd.
Rabotier, m. t. de mon. tafel, waarop de
muntlfukken gelegd worden, voor dat dezelve worden rondgefneden, yr.
Rabougrir, v. n. t. de jard. den wasdom beletten, niet groeijen , onderblifven. Les
grandes geld es font — le jeune bois, de
fierke vorst koude does het Jove
bout niet groeijen. Se—, v.r. in den wasglom bele; worden , Islet wel thren ,voortkotnen. Quand les arbres ont attrappe le
tuf, ils se rabougrissent, wanneer de boowen met de wortels op tuffieen raken,
%lords den wasdom belet, tieren zij niet
Un fruit rabougri, eene ondergeblevene vrucht ; fig. fam. Un petit homme
rabougri, een klein en mismaakt ventje,
een onderkruipertje , onderblijvertfe.
Rabougrissement, m. t. de jard. het beletten
van den wasdom.
Rabouillere, f. t. de chas. konijnenhol, waarin het konijn zijnejongen legs, am niet
van de greaten opgevreten to worden.
Rabouquin,
foort van citer der Hottentotten, yr.
Raboutir, v. a. pop. ilukken aaneen zetten,
verfiellen.
Rabrouer, v. a. pop. — q. q., iemand toegraauwen , toefnaauwen, bits bejegenen.
Il rabroue tout le monde, hij graauwt leder een toe.
Rabroueur, m. - se, f. af• of toegraauwer,,
toegraauwflei.
Rabule, m. t. d'art. een twistzoekende advokaat , die een proces op de lange baan
fchuift.
Racage ,
t. de mar. rak van de ra , aan
de mast, o.
Racaille , 1. janhagel, gefpuis, graauw,,
gemeene yolk, o. Je ne vent point avoir
affaire avec cette ik wil met dat gofpuis niet te doen hebben; fig. fam. nitfchot, flecht geed, o. Ile out vendu ce
qu'il y avoit de bon, et n'ont laisse que de
la —, zif hebben het goode, dat daar
'was, verkocht, en hebben niets dan nitfchot gelaten. Il ne vend que_ de la —,
hij verkoopt niets dan flecks geed.
Racambean, in. t. de mar. kluiverring ,
watertattle men de kluiver op het klief.
bout uithaalt, ijzeren fchuifring aan den
mast eener zeilfloep.
Racatielle, f. t. d'hist. nat. kleine trekeend.
acasse ,
zekere visch.
Raceoiser, v. a. bedaren, then /linen.
Raccommodage,
verfielling , yr. verfiellen van iets, loon daarvoor, 0.; verbeterde zaak, yr. II demande deux florins
pour le — de son habit, hij vraagt twee
gulden voor het verflellen van zifnen t ok.
Raccommodement, m. verzoening , bevrediging , herlielling van vriendfchap, yr,
J'ai bewucoup contribue, travaille a lour
ik heb veel toegebragt, gewerkt aan bunne verzoening.
Raccommoder, v. a. verflellen , vermaken,
verbeteren, weder in orde hrengen ; ver,
lappen. on habit, een kleed verflel.
len. Ce tailleur raccommode bien , deze
kleedermaker verfielt goed. Ces fenetres
sont mal raccommodees, deze venfiers zijn
flecht vermaakt , verbeterd. mites —votre perruque, last uwe pruik wederom
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in orde brengen; fig. weder geed maken,
hereenigen, verzoenen; verbeteren. Pour
cette affaire, it faut du temps, om deze
zaak wederom goed te maken, behoort
tifd. lIl y avoit de la froideur entr'eux ,
on les a raccommodes, daar heerschte-ee.
ne onverfchilligheid tusfchen hen, men
beefs hen weder hereenigd, verzoend.
Vous aurez de la peine Is ses affaires,
gij zult nsoeite hebben, om zifne zaken
to verbeteren. Se —, v. r. zich verzoe.
nen , een gefchil bifleggen. Le magi et
la femme se sont raccommodês (reconcilies), de man en de vrouw hebben zich
verzoend.
Raccommodeur, m. • se, f. verfleller,, verfielfler , flopflerlapfier. Uu souflets, een die daasbalken verflelt, vet-maakt. Une — se de dentelle, eene die
kanten verflelt , flopt.
Raccordement, m. t. d'arch. vereeniging,
gelijkmaking, yr. Un bien execute,
eene geed uitgevoerde vereeniging van
twee ligchamen, zoo dat Been van beiden uitfPringt ; t. d'hydraul. Le — des
tnyaux, de vereeniging van twee ongelijke buizen, door eenen looden ring.
Raccorder, v. a. t. d'arch. wider vereeni.
gen , verbinden gelifk maken • t. de mus.
flellen. -- un davecin , een klavier fhb,.
len, "femme:a; t. de peint. — un tableau,
eene fcbilderif zoo verbeteren, dat het
oude met het nieuwe volkomen overeen.
flemt.
Raccoupler, v. a. weder zamen koppelen,
paren. — les chiens, de honden weer za.
men koppelen.
Raccourci, m. t. de point. verkorting in de
vergezigtkunde, yr. tattrekfel, kort be.
grip , o.
Raccourcir, v. a. verkorten, korter maken,
afkorten, bekorten, inkorten. En enfilant cette allee , vous raccourcirez votre
chemin, wanneer gij deze laan infant,
zult grj uwen slog bekorten. un habit, eenen role korter maken, inkorten.
Une taille raccourcie, een to kort lijf
un discourr, eene redo verkorten. le
bras, den arras intrekken. Dites-moi l'affaire en raccourci, zeg mij de zaak in
het kort, met weinige woorden. — les
etriers , de filjgbeugels korter maken.
une branche, eenen tak afkorten; fig. —
les moyens de q. q., iemands vermogen
verminderen.
Raccourcissement, m. verkorting. Le — des
etriers, de verkorting , kortermaking der
flijgbeugels.
Raccours, m. t. de com. inkrimping van laken, dat flecks. g-emaakt is , yr.
t Raccatrement, m. verfielling. Le —d'un
habit, de verflelling van eenen rob.
t RaccoAtrer, v. a. verfhilen. Faire
un
habit, een kleed laten verfiellen, zie R.ac•
commoder.
RaccoAtreur, m. verfleller lapper.
Raccroc, m. t. de jeu. Coup de —, grade,
gelukflag of foot.
Raccoutumer, se , v. r. zich we der gewennen.
Raccrocher, v. a. weder aanhalen. un tableau, eene fchilderij weer aanhaken,
ophangen ; weder krifgen, achterhalen.
If m'dtoit echappe, mais je l'ai raccroche ,
hid was mij ontfnapt , :Haar ik hob hem
aclzterhaald, wedergekregen; fain. Les
pa-
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putains raccrochent les passans, de hoeren
halen de voorbijgangers aan. Se— , v. r.
q. ch. , zich aan iets houden. Il etoit
noye, s'il ne s'etoit raccroche a cette bran•
che, hij was verdronken, zoo hij zich
niet aan dezen tak had vastgeheuden.
Quand on le presse, it s'accroche a des pretextes, wanneer men hem aandriift, dan
helpt hij zich met uitvlugten. Se —,
fig. fam. zich weder verzaenen.
Raccrocheuse, f. (bas) firaathoer.
Race , f. geflacht , o. flam , aard , m. afkomst. Il est d'une — ancienne, illustre,
hie' is van een oud, beroen2d geflacht.
Les rois de la troisième —, de koningen
van den derden flam. II est de bonne —,
hie is van goeden Elam, aard. 11 n'est
pas de —a faire une Iftehete, hij is niet
van dien aard, dat hij eene laagheid
zoude begaan. La — future, het toekomende, geflacht. -- de vipêres, addergebroedfel; foort. Ce Chien est de bonne
—, die hoed is van eene goede foort ,
van eenen goeden aard; prov. Les bons
chiens chassent de ----, de appelen valley;
etiet ver van den flam. Ce garcon
Chasse de deze jongen aardt naar zijnen vader.
Racer, v. n. jongen van zijne foort , van
denzelfden aard voortbrengen, telen.
Rachalander, v. a. wederbeklanten , nieuwe kalanten in eenen vervallenen winkel
brengen. 11 a !lien rachalande sa boutique,
hij hecft zijnen winkel welbeklant.
wederkooping, wederinkooping,
Raclin,
yr. Vendre q. ch. a (avec) la facultd de
iets ender voorwaarde, under regt
van wederinkooping verkoopen; aflosling ;
vrijkooping. Le — on remboursement d'une rente, de aflosfing van eene
rente. 11 a destine cette somme au — de
sa maison, hif beef: deze fom tot aftosling
van zijn huffs bepaald. Le — des captifs, de lasting, vrijkooping der gevangenen. — abonnb un amete , een your ale
tijd bedongen cijnsgeld.
Rache, f. t. de mar. rits of mark op een
vat, o. de goudron, teer droesfem,
tn.; t. de sal. mane van go pond zout ; t.
de. med. feort van dauwworm, m.
Racier, v. a. — une broderie, een borduurwerk met kleine evenredige punten fluiten ; t. de ton. een vat ritfen of merken.
Rachetable, adj. losbaar. Une rente — de
mille florins, eene losbare rente, eerie rente van duizend gulden, die gelost of
vrijgekocht kan worden. Une terre dans
trois ans, een in drie jaren weder koopbaar fluk land, geed.
Racheter, v. a. weder ,koopen, weder inkooPen. Je lui avois vende cette maison , mais
je l'ai raehetee de lui, ik had hem di: huffs
verkocht , maar ik hob het wider van
hem gekocht; vrij- of loskoopen. On les
a rachetds des mains des Tures, men heeft
hen nit de handers' der Turken losgekoeht. — des prisonniers, gevangenen
vrij of loskoopen; aflosfen, afkoopen, afe
doers. une rente , eene route aflosfen,
afkoopen. J. Christ a rachete le genre humaiti par son sang, .7. Christus beef: het
menfchelijke geflacht door zijn bloed verlost , vrijgekocht. Se —, v. r. vergoed
worden. Cette petite perte se rachéte par
bien des avantages, die kleine verlies
word: door vele voordeelen vergoed.
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Iticheux, se, adj. knoestig, vezelig. Du
bois bout dat vezelig, knoestig, be.
zwaarlijk te polijsten is.
Rachever, v. n. t. de fond. de getrokke,t
kaarfen y our de laatfle keen indoopen.
t. de fond. die het laatfie
Racheveur,
work aan de getrokkane kaarfen verrigt,
dezelve visor de bathe freer indompelt.
Rachialgie, f. (lees raki- en zoo ook de volgende woorden met ch.) hevige fenarten
in den onderbuik , lenfien en den rug.
s,
Rachidien, ne, adj. t. de me:1. Nerls
reeee,, V an deu ruggegraat.
Rachis, in. (dpine du dos) eeegegraat, tn.
Rachisagre , f. t. de mecl. izcht in den rug,
gegraat.
Rachitique, adj, met de En,Teirehe ziekte
gekweid; t. d'agr. Bled — te zamen ge.
fchroeid koren.
Rachitis , m. Engelfclee ziekte , lendenztekte, yr.
het koren.
Rachitisme , m. r. d'agr. roest
Rachose ou Ra.chosis, in. t. ds an&f. Ilapheid
van het zakje der teelbailen, yr.
Racinage, t. de teint. verw van denlwora
tel, de bladen, den bast des noteebeoner,
ook der fchillen van de vrucht, vr.
Racinal , m. t. de charp. growl- of fleun•
balk, fchoor.
d'une plante
Racine , f. wortel, in. La
de wortel van eene plant. Ces arbres one
deze
boornen
hebben la?).
de longues s,
ge wortels. Une plante ne sanroit prend-re
— dans ce sol, op dozen grond lean gee.
ne plant wortel fchieten, inwortelen.
Coupez cette plante par la —, fnijd deze
plant bij den wortel af. Cette flour a
des — s chevelures, fibreuscs, deze) bloem
heeft vezelachtige worte7s. La d'une
dent, de wortel van eenen sand. Les — s
des cheveux, de wortels der Karen op het
hoofd. L'ongle est decouvert jusqu'a la —,
de nagel is tot op den wortel ontblobt.
La .7 d'un cancer, d'un polype, d'une loupe, de wortel van den kanker, van een'
polypus, van eene klier. Cooper un cor
jusqu'a la — eenen likdoorn, een ehliercog lot op Wen wortel affnzyden ; fig.
grond, oorfprong, wortel, m. La vertu
a poussd de profondes — s dans son coeur,
de deugd heeft in zijn hart diepe worte.
len gefchoten. L'ivrognerie est la — de
tous ses maux , de dronkenfchap is de our.
fprong , 'de grond van al zijne kwalen ;
t. de gram. wortel- of fiamwoord. Les
--s de la langue Grecque, de wortelwodr.
den der Griekfehe taal; t. d'arith. et d'alg.,
carne, (vierkants) wortel. — cubi.
que, teerlingswortel. d'une equation , tie
wortel eener vergelijking; waarde der on..
bekeude t. de hot. d'Armetaie, tirmeni.
fche wortel om rood to verwen. — de dia.
sette, roodewilde bietwortel. —de contriyer..
va, giftwortel. — sucrbe, fuikerwortel.
vierge, fmeerworte I; t. de teint. Couleur
de —, wortelverw, gele verw.
kleine in do
t. de lard.
Racineaux,
aarde geflagene paten.
wortelen
fchieten;
met wor.
Raciner, v. n.
telen verwen.
'Rade, f. fchrapper, tn. fchrapifzer, o.;
t. de pot. klittegras ,
Raclee, adj. f. zie Ramentacee.
Racle.boyan, m. fam. flechte fpeler, zager
op een fnaren fpeeltuig.
. Racler, v. a. fchrappen , affchrabben. —
des
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foraine, opene reede, waarop wen Becht:
des peaux, hoiden fchrapen. w un co.
chon,„ een varken fchrappen, van het haar
met eenige winden kan ankeren. Les
rein:gen ; t. de corn. — ou rader la mcsuvaisseaux sont a la —, sont mis en
—, a la , se tiennent a la —, de fchepen
re, de maat affirijken ; fig. Il racle
liggen op de reede, hebben zich op de
violon, hij fpeelt flecht op de viool, hij
krast, hij zaagt.
reede gelegd, blijven op de reede.
Raclerie, f. burl. Izet fchrappen; flecht Radeau , or houtvlot, o. Les — x se vendent
a Dordrecht, de houtvlotten worden to
fpelen.
Dordrecht verkocht; t. de gu. vlat ook
Racleur , m. flechte vioolfpeler, zager,,
krasfer.
der motfelaars tin aan de kaaifen to werken , o. L'ennemi fit passer l'infanterie sur
Racloir, m. f:hrapper. Un — de parchemides — x, de vijand liet het voetvolk op
nier, een fehrapper van eenen perkamentvlotten overzetten.
maker; t. de jard. haute:: fchoffel; t. de
Radelier,
m. vlotman, die zulk een vlot
rel. fchaafines; ook der kuipers, horolobefluurt.
gic , en kammenmakers.
Itacloire, f. firijk of meetfiok, waarmede Rader, v. a. t. de mar. — un vaisseau, eon
fchip op de reede brengen, leggen; t. de
het koren gemeten zijnde, worth afgecorr. — du sel, du grain, zout , koren
fireken.
afgrijken.
aftchrapfel, o. fpanen; m. pl.
Raclure,
— de corne de cerf, geraspt hertshoren. Radcrie, f. onkosten , belasting tot ender•
bond der wegy achters ; weggeld , o.
d'ongles, affchrapfel van nagels.
Radeur, m. t. de corn. gezworen zoutmeter
Racoiser, v. tr. zie Rapaiser.
in Frankrijk.
Racolage, m. werving , vr. beroep van eeRadiaires, m. pl. t. d'hist. nat. firaaldienen werver, 0.
ren
zie Ecninodermea..
II
a
racole
plusieurs
Racoler, v. a. werven.
jeunes gens, hij heeft verfcheidene jonge Radial, e , adj. t. d'anat. beffraald, ons.
lieden geworven, tot foldaten gemaakt.
firaald. Muscle —, ellepijpfpier. Os —
ou de rayon, een der twee beenen van het
Racoleur, m. werver,, zielverkooper.
gewricht aan den elleboog; t. de geom.
Raconter, v. a. verhalen, vertellen. Il me
Courbes — es, kromme lifnen, Wier or•
l'a raconte avec toutes les circonstandes,hif
donnatien gelijk firalen van een
heeft het mij met alle omfiandigheden
delpunt
uitloopen ; t. d'orf. Couronne —e
verhaald. Je l'ai oul — a un tel , cela fat
kroon met ffralen; kroon van tenon ver— a par un tel, ik heb het die en die
goden keizer.
hooren verhalen, het werd van dies en
Radiametre , m. zie Arbalete.
dien. verteld.
Radiant,
e, adj. t. phys. firalend, blinkend.
,
verhaler,
verteller,
Raconteur, m. - se, f.
vertelffer. Vous etes toujours un — de nou- Radiation , f. t. de phys. befiraling,
fchieting van firalen, uitfiraling. La
velle q gij, zijt altoos een nieuwsverteller.
— du soleil, de uitfchieting van de fira.
Racornir, v. a.•harden, taai waken, doen
len der zon; t. de pr. doorhaling, mitomkrullen, ineen fchroeijen. Le feu a rafchrapping. La de compte, de doorhacorni ce cuir, het vuur heeft dit leer
ling van eene rekening.
doen ineen fchroeijen. Se —, v. r. hard
en taai worden, ineen fchroeilen,krim- Radical, m. t. de Chim. grond. of wortelflof, vr. La carbone, le souffre sont les
pen. La viande se racornit a force de cui— caux des acides carbrrnique, sulfurique,
re , het vleesch word hard en taai, krimpt,
de koolfiof, de zwavel ziin de grondwanneer het te lang en to veel kookt.
ftofen
van het koolzuur,, van het zwavelopkrimpen,
o.
krimping,
Racornissement,
zuur. Le — de l'acide muriatique , de grandLe — de cuir
hard en taai wording,
liof van het zoutzuur.
het opkrimpen van leder.
Radical, e, adj. oorffironkelijk ;- radikaal,
Racose, zie Rachose.
in den grond; dat tot den wortel beRacoupler, zie Raccoupler.
hoort , daaruit uitfpringt ; t. de med. CuRacquerir, v. a.wederkrijgen,wederbekomen.
re — e, radikale genezing, genezing in
Racquit, m. herwinning , yr. Apres le —
den
grond. grondvochtig.
de ce qu'il avoit dejk perdu, it cessa de
heid, yr. levensfap; t, de gram. Mot —,
jouer, na de nerwinnin,, van hetgeen hij
wortelwoord. Letcres — es, wortelletters;
reeds verloren had, keld hij op met
t. de bot. Bulbe
e, bloembol van den
,rpelen.
wortel; t. d'alg. Sign.e wortelteekets
voor
lem,and
Racquitter e v. a. q. , q. ,
(V), hetwelk men voor de grootheden
het verlorene herwinnen. II perdoit
plaatst, waaruit men den wortel wil
beaucoup, j'ai psis son jeu, et j'ai ractrekken; fig. Vice—, ingewertelde,aanquitte ce qu'il avoit perdu , hij verloor
geborene ondeugd.
Teel, ik heb zijn fpel overgenomen, en
herwonnen hetgeen hij verloren had. Se Radicalement, adv. oorThronkelijk, in den
grond. Garir — one maladie , eene ziek.
—, v. r. zijne ichade, zijn nadeel weder
te in den grond genezen. Ce remede l'a
inhalen. 11 s'est é de cette (Waite par
dit middel heeft haar in den
une -kictoire, hij heeft door eene overgrond, radikaal genezen; t. did. vats
winning zijne fchade wederom ingeden
oorfprong
af, van natuur. L'homme
haald, zich fchadeloos gefleld. 11 perd
a la puissance de raisonner, de mensch
ce marche, mais it saura s'en hij verheeft van natuur het vermogen van te
liest met dezen troop , maar hij zal zijn
redeneren. Quelques chimistes pretendent
verlies wel weir weten en to haler.
dissoudre — les metaux , eenige fcheikunRadard, m. wegwachter; in Perzie, een
digen, willen de metalen in hunne be.
kommies der tollen, tolbediende.t
fland- of oorfpronkelijke deelen oplosfen.
close, beRade, f. t. de mar. reede, m.
flotene reede, ivaar de fchepen good eni Radicant, e, adj. t. de bot. dot wortelen
ear
zee
en
wind.
—'
fchiet,
daartoe behoort. La fougêre A
wel befchut liggen y
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row;
vriferif (inns) , yr. it a eu beau se ra.
feuilles — es, het varenkruid met worteldoucir apres d'elle , tous ses s n'ont rieti
fchietende bladeren.
produit,hoe verliefd hij zich oak heeft attn.
Radication, f. inwortelitig, het wortelfehiegefleld , al zijnevrijerijen hebben niet
ten. Ces deux plantes se ressemblent par
te weeg gebragt.
la —, deze twee planten gelijken elkanderen ten aanzien van het wortelfChieten.
Radresse, f. dwarspad, op den gemeenets
wog toeloopende,
Radicule , f. t. de bot. wortelkiem, het puntje of de kiem van het zaad, waarvan Raf, m. t. de mar.flerke en Inelle fpringvloed.,
de wortel komt. La — est le principe de Rafale, f. t. de mar. fchielijk opkonsende
windbui, Joel; Welke van korten duur is.
la racine, de wortelkiem is het begin of
Rafel, m. t. d'hist. nat. zekere gellingerde
de oorfprong van den wortel.
fchelp , yr.
Radio, ee, adj. firaalswilze gefchikt , gefiraald , met ftralen. La marguerite est une Raffaisser, v. r. weder inzakken.
fleur — e, de maagdelief is eene gefiraal- Raffermir, v. a. verfierken , vaster, fieviger maken. un mur pat des etaies , eeide of fierrinbleem; t. de bias. Couronne
nen muur door flutten verlierken. Le
— e, eene kroon met firalen of flerren.
soleil--4---raffermi la digue, de zon heeft
Radler, m. eiken fpits toeloopende zijplarde
aan den voor en achterJteven van een
den dijk fieviger gemaakt. Se — v. r.
fchip; houten bedding voor eene fluis ,
vaster, fieviger worden. La terre commence h se —, de aarde wordt fieviger ;
die men met afbraak vol werpt om daarfig. Ses jambes se raffermissent, zijne bee.
op to bouwen. Les — s d'un pont, de
bedding tusrchen de palen van eene brug.
nen worden allengskens fleviger, hij ontvangt meer fierkte . in zijne beenen.
Radieux, m. t. whist. nat. Oost-Indifche
bon regime a bien raffermi sa sauté, een geefiraalvisch.
Radieux, se , adj. firdiend, glinsterend ,
de leefregel hoofs- zijne gezondheid zeer
blinkend, fchitterend. on éclat zifn
verflerkt. Cette victoire le raffermit sur Id
firalende, blinkende gffins ; t. de phys.
rrOne, deze eVerwinning bevestigd hens
op den troon. le me suis raffermi dans mes
Le soleil est un corps —, de zon is een
idOes, i bob mil in mijne denkbeelden
firalend ligehaam, een ligchaans, dat
verfierkt ,ik ben daarin verfierkt gewor.
firalen van zich werpt.
den. Son discours raffermit les soldats, zifts
Radiolite, rft. t. d'hist. nat. verfleende
gefprek
garden foldaten weder cooed.
len der oesterfchelp.
Raffermissement, m. verfierking, weder her.
Radiometre, m. zie ArNaléte.
Radis,, tn. (petite rave ) kleine radii:, vr.;
fielling,vr. Un bon regime contribue beancoup an — de la sante, een goede leefregel
t. d'hist. nat. eenichakelige fchelp, yr.
Radius ou rayon , m. t. d'anat. elleboogspijp,vr.
brengt veel toe tot de verilerking van de
gezondheid.
Radoire, f. firijkflok, ore het tout dat gegemetea is, of te firijken , m.
Raffes , f. pl. t. de tan. afval , o. flappers
van leder, M.
Radotage , zie Radoterie.
Radoter, v. n. fu fen, raas kal len, kindsch wor- Raffetir, v. a. koppelen; onderhandelen, be.
den, mifmeren. 11 est si vieux qu'il radote ,
veedigen , verzoenen.
hij is zoo oud, dat nij fuft, kindsch wordt. Raffiler, v. a. t. de gant. de vingert aan de
handfcheenen rope' fnijden.
Radoterie, f. wartaal , y r.; het fuffen,
het kindsch worden. 11 ne dit que des —s, Raffinage , m, zuivering , yr. het rafAneren.
Le — du Sucre , 'du salpêtre, des metaux,
hij fpreekt niets dan wartaal.
het zuiveren, raffineren van fuiker, falRaloteur, m. - Se, f. fuffer, mijmeraar,
fuffler, die mijmert.
peter, metalen; gerafineerde ofgezuiverRadon)), m. t. de mar. lapping, herflelling,
de fuiker.
verbetering aan het fcheepshol of rond- Raffinement, m. al to groote uitpluizing
Donner
ale—
a
un
hout, kalefatering.
gellepenheid, raOnering , zuivering; yr.
vaisseau, een fchip verbeteren, kalefate- Raffiner, v. a. zuiveren, raOneren; finer,
ren. des poudres avarices, het vermazuiverder maken. — le sucre, de fuiker
len van befchadigd buskruid.
raifineren, zuiveren. 'Tor, ''argent
Radouber, v. a. t. de mar. (een fchip) verle cuivre, het goud, het zilver,, het kobeteren, kalefateren.; t. d'art. — les pouper louteren ; v. n. verflinen. — sur tout,
op alles naauw letters sur la langue,
dres, bus/et-Aid vermalen.
kalefater.
Radoubeur, m.
de teal naauw ziften, dezelve. uitpluiRadoucir, v. a. verzachten, zachter maken.
zenst II a bien raffine sur cette science, hij
La pluie a radouci Pair, de regen heeft de
heeft over deze wetenfchap zeer nagelucht zachter gemaakt ; fig. — q. q., ledacht. Un raffine, een doorflepene , lis.
tige. Se —, v. r. Jeep, doorgepener, lit•
tnand /gedweeir, zachter van aard
ken. Se —, v. r. gedweeir, zachtzinnitiger worden. Le monde se raffine tous
ger worden. 11 n'est plus si en colere ,
les jours, de wereld wordt dagelijks listl commence a se hij is niet meet.. zoo
tiger,, wijzer.
vertoornd, hij begint zachtzinniger,, be- Raffinerie, f. rafflnaderij, pants, daar de
daarder te. worden; fain. Se — pour tine,
fuiker enz. gezuiverd wordt, vr.
aupres dune femme, op eene vrouw ver- Raffineur,, m. zuiverder, raignadeur ; t. de
liefd worden, bij eene vrouw voor min.
pap, rol om het deeg voor het papier to
naar fpelen; t. met. La fonte rel.:et-6e
zuiveren.
radoucit les nthaux, het herhaalde
Rafflage, m. een al to raw , onefen, fuikerten maakt de metalen buigzamer.
brood, o.
Radoucissement, m. verzachting. Le -- du Raffoler, v. verzot zijn op lets. E raffoloit
temps, de verzachting van het weir. La
de cette fille, hij was op dit meisfe ver&vim n'est plus si violente, it y a quelque
zot. Votre soeur aime-t-elle la danse? El—, de koorts is niet meer zoo hevig, daar
le en raffole, houdt uwe zuster van danheeft eenige verzachting, bedaring eplaats;
feu? zij is daarop verzot.
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Raffoler, v. n. gek warden. Vous me feriez
kwikkingen, ververfchinglen op zijne refs
gij zoudt maken , dat ik gek werd ,
aan. On servit an bal toutes tortes de — s,
gij zoudt mij gek maken.
men diende op het bal allerlei foorten
RaffLtage, m. t. de chap. voile teregtmaking
van ververfchingen voor; fig. L'armee a bevan eenen hoed, yr.
soin de het Leger heeft laving, yerRaffater on chapeau, t. de chap. eenen hoed
kwikking noodig; als rust,verflerkinee,enz.
geheel klaar maken.
Rafraichissoir , m. t. de raf. rood koperen
koelvat , o.
Rdle, f. afgelezene druivetztros , ri st ; t. de
g ot. La— du inais, d'un panicule, de alge- Ragadiole, zie Rhagadiole.
tneene of gemeenrchappelifke heel van Ragaillardir, v. a. vervrolifken, weder yet-.
Turksch koren, van eene rist ;korenaren,
heugen. Cette nouvelle le ragaillardit, dit
bloemen,enz.; zekere plant tegen den beet
nienws vervrolijkte hem weder.
der fiangen; t, de jeu. Faire —, met drie Ragat, zie Recuit.
dobbelfieenen, drie gelijken gooijen. J'ai Rage, f. woede , dolheid, razernij. Les
client sort sujets a la —, de honden zijn
fait.-- de trois, ik heb drieen gel,OrP611 ;
-aan tie dolheid onderhevig. — blanche,
fig. fam. Faire — chez q. q. , all es bei eemond wegnemen, naar zich toe rchrapen;
dolheid der. honden, wanneer zij fchuimen en bijten. — mue, wanneer zij
t. de pooh. flecknet met verli:heidene infiechts fchuimen , niet bijten. 11 a
gangen , o.; zeker net cm vogels to vanon aeces de —, hij hoofs eenen aanval
gen, f,annet , 0.
Railer, v. a. fain ive)enemen , wegkapen5naar
van razernij. &timer de rage, fchuinsbekken van woede. Exercer sa contra
zich toefchrapen, rooven. II rafla tout
q. q., zijne accede tegen iemand uitla.
y avoit, hij flaw weg alias wat
ce
ten. Passer sa —.sue q. q. , zijne woe•
er was.
de op iemand uitlaten e fig. Le mal de
Rafleux, se, adj. Sucre—, juiker, die op
dents est one —6, de kiespijn is eene razijne oppervlakte to row, hobbelig is,
zende insert, is eene fmart tin razend
Rafraiehir, v. a. ververfchen, verkoelen
to worden. Il l'aime a la , hij beniint
den wiin, het water ver—levia,Nt
haar tot razend worden toe; prov. Qui
koelen. La pluie a rafratchi Pair, de regen
vent noyer son chien l'accuse de ,
heeft de lucht ververscht , verkoetd; t.
wanneer men zich gaarne van iemand evil
d'art. — le canon , het kanon ag.oelen;
ontdoen, los waken, dan vindt men go-,
is
soie,
zijde- of zijden.
t. de ,teint.
wakkelijk eon voorwendfel. — de cal fait
garen in rivier water uitwasfehen. un
passer le mal de dent, eene groove fmart
tableau, eene fchilderij verbetoren, fchoon
doer een", kleine niet achten. Avoir la —
maken, daaraan moor kleur geeen; t. de
de q. ch., fork op nets gezet, dol op
mar. — des manoeuvres courantes , het
nets zijn. Son pore a la — des tableaux,
touwwerk onz reheren, zoo dat do goede
zijn vader is zeer gezet, dol, razend
einden weder in de blokken komen. -emu. le
rchilderijen, hij houdt veel van fchilsable, een versch plaatsje in de kluis
aan het touw geven, nadat men eon einderijen. Sa soeur a la —des nouveautes,
zijne zuster is dol naar nieuwigheden ;
de aan hetzelve op nieuwheelt bifgekleed.
fig. fam. Faire fchelden, getier wal'étalingure du cable, de fleek en het pis•
ken, flecht huishouden, enz. Les enne•
erode van het touw afkaepen , en eenen
mis out ate dans ce village, et ils y one
nieuwen fleck in het anker maken, een
fait —, de vijanden zijn in het dorp gem
weinig afknippen, afronden. — les cheweest, en hebben daar zich razend
veux, het haar aan de punt- een weinig
dragon , flecht huisgehouden. It a fait on
le
bord
d'un
chapeau,
de
afknippen. —
dit contre lui, hij heeft zeer tegen
rand van eenen hoed afronden. — lee rahem ultgevaren. Mon &ere fera — pour
vines d'un arbre , de wortels van eenen boom
votes, ttelYn breeder zal zich voor u in de
befnoeifen, wat- afhakken ; t. d'impr. —
bre-s, in de weer fiellen.Son avocat a fait —
de tympan, het persdekfel afdroogen, door
contre la partie adverse , zijn advoktiett is
er eenige graauw papier op to legzijne tegenpartij razend te gegaan ;
gen ; t, de med. —.le sang, het blued ver
hij heeft al het mogelijke tegen zijne par•
loelen; t. de — une place d'hommes,
tij gedaan ; pop. Faire— des pieds de der.
de munitions, eene vesting met nieuw
'yolk, met nieuwen voorraad voorziere. —
riere , zich met handen en voeten verwe•
,
ren , al het rnogelijke doen.
les troupes, de troepen ververfchen1 doen
uftrusten. Se —, zich ververfchen, ver- Ragot, - te , adj. et s. kart en dik, ineett
een kort en
gedrongen. Un homme
koelen, zich verkwikken, Venez-vous—,
dik man. Un cheval een kort en dik
komt u wat ververfchen. kl taut lui en —
het
is
ea.*
dreiumese
paard. C'est un —,
la memoire, men moot het hem.wedryersch
je , kort en dik ventje
in het geheugen brengen; v. n. koel
Ragot, m. disfelpin; t. d'art. —de charet.
frisch worden.
te , d'avant-train, lemoenhaak (dienende
Rafratchissant, e, adj. et s. ververfehend,
om het achteruitloopen der wagons to
verkoelend; t. de med. Une potion —te,
verligten); t. de chas. wild zlv ijn Tan
een verkoelende drank. Donner des-- to
twee jaren, o. ; groote zwarte radijs, yr.
au malade , den zieken ververfchende,yer.
Ragoter, v. n. pop. knorren, warren ,brornkoelende middeten geven.
wen. 11 ine fait que hij doer flies: data
Rafraichissement, m. verkoeling ververknorren.
fchiq, verkwikking , laving. 11 a besoin de —, hij heeft ververfilling noodig. Ragouiste , in. goalie ragouskok, die goed
ragout klaar waakt,
Le trop de est nuisible, de al to flerke
verkoeling is nadeelig. _Le — d'un appar- aagouminier ou Cerisier nain du Canada, en.
kleine kerfenboom, die kleine on beittere
tement, de ververfching van een vertrek.
kerfen draagt.
On offrit au prince divers — s a son passage, men bood den v.orst verfcheidene ver- Rago4v, m. gekruide fPifs, tot epwekking
van
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van den eetlust, ragout, yr. J'aime bien
haven near beneden ; t. d'hfst. nat. rag
les — ts de earn, ik houd veel van kalfsJe n'airie pas la
C zekere vise;
ik hand fiat van rog ; haarfcheel, (chef.
ragout ; fig, fam. vermdak dat de zinnen7itteelt, geneugte, dat den lust vet..
ding van het Naar midden .op her ;scold;
a , adv. het erne met het andere gewekt ; aangenaam tifdverdriff, o. Quel
- trouve - t • ii a cela ? ivat veer vet-nomen ; door de bank. Ces chevaux conten t - deux cent cinquante florins a la -, dene trouve de
maak vindt hif daarin
que dons ie mal; hif vindt Ilechts geze paarden *o.tten het eene met het andere genemen twee honderd vijftig gulneugte in het kwatir. La difficulte &sr
den ; t. de tan. B eaux a la -, veefche asone espece de -, de zwarigheid is eene
foort van ragout , van aanzetting tot
fenhuiden, die meer dan3opbndenwegen.
sets; t. de peint. 11 y a dn dens ce ta- Raieton,
t.d'hist. nat. kleine fleen of nag.
gelrog , yr.
bleau, in daze fchilderij ligt lets aanRaifort, m. t. de hot. rammenas, fort vats
trekkelifles, dat het gezigt behaagt.
radifi,
Ragoittant, e, adj. fmakelijk , lekker. Cet-sausage, wilde rdmenat.
te .Viande est bien --'e, dit vleesch is zeer Raffle, e, adj. t. de ehas. Des chiens - 8,
lekker. 11 dolls faut q. ch. de -,
honden van dezelfde gb.00tte.
moeten, lets fmakelijks hebben; fig. In- Raillaid, m. zie Railleur. Czoutziedeft.
nemend , behagelijk , aattgenaatit. Sa phy- Raille, f. eene plank met eenen heel bif de
sionomie n'est gnOrt - e, zijn gelaat is Railler, v. a. et n. uitlagchen, befthinspen,
niet Beet innemind ; t. de peint. Un pinbefpotten ; gekfcheren, den gek mede flea
cean - 4 tett aangenaam penfeel.
ken; ,fchertfen, kortswiflen. 11 ne pent
Ragoetet ,
souffrir 4u'on le raille, hif ken niet Belh. den eetlust apwekken.
jserdu l'appétit, faut essayer de In-; hif
den, Jut men hem uitlacht. -C'est de
quoi tout le monde le raille, ieder . een bebeef: _den eetlust verloren ; men, meet
fpot hem daarom. On ne sait, s'il raille;
Bien weder bif hem opwekken; fig. begeerte. verwekken ; se -, v.
Il fait
ou s'il parle serieusement ; men weet niet
ef Jiff et, den gek made fcheert, dan
tout ce pent pour se -, doer alles wet hij kan, om zijneti eetlust op
of hif met ernst fpreekt. Je ne rant
point, ik fcherts niet. 11 lui a dit la ve•
te Wekken 3 om lust tat eten to krijgen.
Ragrafer,
a. weder aoin-,
toehaken.
rite totit en raillant, hif heeft hens de
Ragrendir, v. a. *WO vetgrooten, verwaarheid al fcherifinde, in fcherts gezegd ; v, it. Se -, v. r. ergens den rpo#
wifden.
Ragreage, tn. t4 cue lard. het gladmaken,
suede elrifven, over lets lagchen, [potgladfniftlete, Us den /lam van eenen aften, boerten, 11 raille ou it se raille de
tout, hif fpot, drifft den fpot met ants.
gezaagden boom of tak.
Ragrikei t v, a. glad maken, -q/' . everfirifVous votes raillez de moi, gif lathe over
mif ; gij drijft met mif den fpet.
ken. Il faut les parties sciees, men meet
de. deelen , waarvan jets afgezaagd is, Raillerie, f. fcherts, boerterij, l'petter.
»if , y r. tIno - fide, innocents; Ethe N.
glad maken. - tin nnit 3 eenen muter befrrijkos, glad maken., -un morceau d'ene, onfchuldige fcherts. Cette - est tan)
forte, daze boerterij is te hard. 11 a
toffe a tine robe, etn flak own een rok aan±et.ten. -un vaisseau, een fchip op nieuw met
toured la chose en -, hif heeft de zaak
slag voerzien; een (chip van buiten be.
fcherts gedraaid, hij heeft nit de
flechtert of befchaivn. Se -, y. pr, zich
zaak eene boerterij gemaakt. Votre fre•
voorzien met hetgeen ontbreekt. Its trate entend bien la -, uw breeder vet-line,
het fcherifen wel. Cette Passe Jen, ce.
vaillent.a se - d'un mat d'artimbn, zij
werken em zich weder met eenen bezaanslá passe la -, dat gaat to ver. 11 n'en..
moist te yeorzien. ils se ragrient, zij
tend pas -, hij . ver/lass geene fcherts,
Haan wederem zeilen aan.
hif neemt alles aanflonds kwalijk ep;
Ragrement oti Ragreement ,
efrmaken,
hij kan geen boerten verdragen j fain: LS
overarbeiden, o., wederherfielling, yr.
- en est else ? snag men fchertfen? 11 ne
Faire en lets . overarbeiden, weder
feat pas tourner la religion en -, men meet
hergellen; t. de mar. het voorzien en her•
met don godsdiefirt niet fpotten, hem niet
fiellen van het tuig, o. befiechting, yr.
in fpotternij keeren. — a part,- sans -, met
Raguer, se -, v. r. t. de mar. Ce cordaernst, zonder gekfcheren, alle gekheid
ge se rague dit touwwerk fthisurt,
op ten ftokje.
wrifft zich aan flukken, rchattft. La Railleton, zie Raieton.
drisse est raguee dans la poulie, het Val is
m., - se, f. fchertfer, boerter,
in he; blok aan Jlukken
, geotter, fpotboef, fchertsfler, boertfier,,
fchaafd.
(berdaan,
pottier ; adj. fchertfend , beertend, gekaguet,,
feart,itan kleineti groenen labfcherend. C'est on - fade , het ts, e'en
gaie, f. 'keep, lijn. Fairy, tirer one sur
lab fchertrer. Elle est erop xi./ so
one planebe, eene fireep, lift: op eene
se Ahertfend, fpottend. Des discours
plank irekken. Effacez cette ligne , et ti- s, fpottendi, gekftherende redeem
rez one dessua, wilch doze iijn nit,
11 l'a dit d'un
, hit* heeft het op 4.*
,en madk cane Ireefi daar haven. Cette
nen beertenden teen gezegd:
vache a une - blanche star le dos, doze Rain, m. karat van een boscie (orie)g (vieux)
kqe heeft eene Witte jireep op den rag.
tak van eenen boom.
Du marbre marque de - s 'noires, marmer Rainceau, zie Rincean.
met zwarte flreeen geteekend. Etoffes
Raine, Rainette, zie Graisset.
petites - s, Mien met kleine firepen; Raineau, m. t. d'arch. bindbalk aan eete
t. d'agric. yore in het land. Feist ,des -s
paalwerk , die de greed- ef heipalen zaCreuses, dills versa maken ; t. de jard.Semer
men verbinds en 4tistheidh
dans la-, in de yore zaaijen; t. de, cons. Rainette, f. t. de fond. me., one de letters
Lee
d'ea livre,
getrakets van
te befchaven; to de sharp. jeers vats bpi.
tt
tel
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RAI
m. ;
de bot. (reinette), tenet.
appel , m; t. d'hist. nat. zie Graisset.
Rainoire, f. breeds boor fchaaf der kaste.
makers, m..
Rsinure, f. t. de men. kleine groeve, fpon!ing, keep in de lengte.
f. t.
Raiponce ou Réponce, , ti campanule
de bot. rapunfel (foort vat) klokjes).
Faire, Reer, v. n. t. de yen. zie Drainer, v.
a. (vieux) het haar digt aan het vel afftheren. A barbe de fou on apprend 1
uit andermant gekheid trekt men zijn
voordeel.
Raja, m. (lees re), poet. Les — du soleil,
de la lune (les rayons), de firalen der
zon, der maan, (vieux); prov. 11
ne se soucie ni des rais ni des tondus, hij
bemoeit zich met niemand; t. de bias.
punten, die aft eenets firaal ale liralen
fchieten. Les etoiles ont ordinairement
six —, de liatren hebben gemeenlijk zes
?ante's, 'halos; C. de char. fpiji van een
rad , yr.; t. de sculp. — de coeur, bloemwerk in de gedaants van een aitgehold
hart.
Refs zie Raja;
Raisin, m. vr. tin — muscat, mu:kaardruif. Des — s secs, rozijnen. — s
d'Arcq an soleil , ou s sol on son, Spaanfche rozijnen. —de Corinthe, krent, vr ;
t. de pap. Le grand, le petit —, greet,
klein dru'iven papier, papier van middel, van kleine foort. Les — s cones,
les — s finants, gelijmd , ongelifmd pakpapier ; t. de bot. — de bois, m. zie
.Airelle on Mouretier. — de Tiler, zeedruif, ook foort van zee-infekt, o. —
d'ours, on Bousserolle on Busserolle, foort
yan .itaast kruipende haagappelbaom,
welks besfen eenige gelijkheid met de
druiven hebbe'n. — de renard, zie Parisette.
Raisin g , tn. druiven konfttuur, yr. druivenpap.
Raisinier,
t. de hot. Le — de montagne,
bergdruivenboom, groeijende op kleine
hoogten op St. Domingo. Le de Coudre, -druivenboom met half naakte vrac b
bord de la-tenvaS.Dis—du
suer, on mangle ronge, boom van St. Denis op de severs tier zee ; prov.
figue, moitie —, half goed , half flecht ,
half gaarne, half ongaarne.
Raison, f. vernuft, ver/land, redelijk verRaven, 0. rede, y r. Dien a donne la
l'homme , la le distingue de la brute , God
—a
heeft den mensch het vernuft, het ver'land gegeven , het redelijk vermogen onderfcheldt hem van het yea.. La humaine est bornee, ne sanrolt atteindre jusque-lk, het menrcheliike vernuft is bepaald, kan zoo ver niet reiken. Tin enfant qui a l'usage de sa een kind, dat
het gebruik van zijn verfland, yan zijn
redelijk vermogin heeft. Il n'a point de
droite n'y a pas de — a ce qu'il fait,
ce qu'il tit, it a perdu la —, hij heeft
geen gezond verfland, daar is gat; vet..
tuft, geen verfland, geen cordeel in hetteen hij doet, vat hij zegt, hij heeft
zijn verfiand verloren. a conduite est
pleine zijn gedrag is zeer ver.
flandig. 11 n'y a point de — a lui tie ce
conduire ainsi, het is onverfiandig van
kegs, zich zoo te gedragen. Ce sont des
'Imos s oh it a'y sin rime di — 1 dat efts
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Omit ir44Pin noch zin Beth fibs
Vous ne parlez
gij fpreekt met gee•
ne gezonde reds ; regt, s. bil.
lijkheid. Tous deux veulent avoir—, bets
den willen regt hebben. II a quelque —
la dessus, daarin heeft hij eenigermats
regt. Mettre la — de son dote, het regt
op Vine tijde brengen. Je le mettrai
bien h la—, ik zal hem wel te regt brand
gets. C'est tide deniande fondee en
het
as eene vraa, g, walks op billijkheid gegrond is. ti commence a entendre hij
begint der billijkheid gehoor te geven.
Se fendre, se soumettre la —, zich aan
de billijkheid overgeven, onderwerpen.
Vats avez—, gij hebt regt,' gelijk. Pour
valeir , pour etre ordonni ce que de "*".9
om Volgens de regten daarvan gebruik
te maken daarmede gefchiedt wat
regt is. Ceder ses droits, noms, s et
actions, remand alit zijne regten en aats•
fpraken op lets overlaten, affiaan ; fam.
Il en deniande un prix hors de —, hij
Traagt een' buitengemeen hoogen,
alternate duren prijs daarvoor.
Solon Dieu et —, van Gods en regtswei•
ge. Vivre scion Dieu et -7 , met God en
met Bore leven; prov. Oft force domine,
— n'a point de lieu, geweld gaat haven
regt; daar geweld de overhand heeft,
vindt het regt geene plaats ; voldoening,
vergelding , y r. Vous m'avez offense, j'en
aurai
gij hebt tnij beleedigd, ik
mij tleswege voldoening verfchaffen. Jo
me ferai moi-meme, ik zal mij zeiven
voldoening geven , regt doen. Je ne saurois tirer — de ce debiteur, ik kan bij de.
zen fchuldenaar geene voldoening krijgen.
Faire d'une sante, op iemands toege•
bragte geZondheid befcheid doen. Je vous
fais — de la sante que vous m'avez portee,
ik doe u befcheid op de mij toegebragte
gezondheld‘ rekenfchap. Demander, rem.
dre — de q. ch., van, over iets rekenfehap vragen, geven. On lui a demands
— de sa conduite, men heeft hem reken.
fchap gevraagd over zijn gedrag. Rendez-moi — de votre administration , geef
mij reken/?hap vats sew be/hurl' grond,
bewijsgrond, C'est une — convain.
cante, dat- is een övertuigende grond.
11 cherche des mss,mais it ne les trouve pas,
hij zoekt bewijsgronden, maar hij vindt
ze niet. Ilonnez-nous de meilIeures — s,
geeft ons betere gronden aan. Ces
ne sont pas valablet t ,dete bewijsgronden
zijn niet Il a deli allegue les
— 5, hij heeft reeds ijne gronden bif•
gebragt, aangehaald; oorzaak; redeel,
beweeggrond., m. 11 a- grande — de se
plaindre, hij heeft ,groote oorzaak om
zich te beklagen. Il ne l'a pas fait sans
hij heeft het niet zonder beweer,
gronden, redenen gedaan. Je sais les —s
qui' l'y ont engage , ik wee! de gronden,
redenen, oorzaken, die hem daartpe bewogen hebben. C rest une — de famine qui
a fait faire ce marriage, die huWelijk is nit
familie-oorzaak gefliten. Point tant de
— s , niet zoo veel praatjes; adv. -Com.
me de —, zoo als billijk is. A combien
plus forte —, met hoe veel neer grond, reden. Il y a— de douter, men, heeft reden ,
•orzaak om te twiffelen. Pour — a moi
connue, ait eons zekere aorzaak
Sines zaste's grond Vies ik bier kiss
ann.
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wongiveni
verzwifgen ntoet). Pour
woord. Vohs jugez de cela
gif eor.
ce qucii, weshalve; fain. Paler — a
dee p daarover op eene redelijke wijze,
q. q., Oitflandig met iemand fpreken. Raisonne, e,
beredeneerd , overwogen,
Je vais vous parler
ce que vous ditesgefleund op reden in bewifzen, zie Rai.
, est parler
ik wil verflandsg met
sbnner.
w fpreken, wat gif dant- zegt , is ver- Raisonnement , m. oordesIkratht, tedenering,
fiandig gefproken. A — de, en — de,
yr. oordeel, o. C'est un homme d'un
tegen , Sp den voet, hoar mate van , naar
profond,het is een man van een diep oordeel.
evenridigheid. On le paie a en— de l'ou•
Il a le
bon, hij heeft eine goede oor*rage fait, men betaalt hem naar, mate
deelskracht ; t. de log. bewifsgrOnd,
van het gemaakte werk. , j'ai achete ce
fltiftrede , wt. Ce — est trop profond,
drap a — de dix florins cinquante cents
deze fluitrede, dit bewijs is te diep. A
ratirie , ik heb dit lakes ,gekoiht tegen
4uoi tendent tons ces —ts1pwaatvp loopen at
tiers gulden en vijftig cents, 11 me dolt
deze fluitredetien tilt? Convairicre q. q. par
les interets de deux milk florins 4 — de
la force de ses —ts, iemand door de kracht
einq pour cent, hij is mil de renten van
ziPiet beWijsgronden overtuigen; fain.
twee duizend gulden fchuldig tegen vijf Point taut de — s, nice zoo veel gebabten honderd; t. de com. firma, yr. naarn
bels , tegenfpraak,
vans een handelhids, o. Leur commerce Raisonner,
n. redeniren iitelekaveleg.
se flit sous la
de ltoulard et fils ,
reden genes, overwegen, redewisfelen.
hap handel goat ontlet de firma van
Les betel ne raisonnent pas, de beesteot
Moulard en zonen. Livre 4e*— , hopAredeneren filet: Vous raisonnez faux, gill
tnaht fchuldboek; t. d'arith. d'alg, de geom.
redeneert valsch. Vous avez bien raison..
de math. betrekking, overeinkomst , vertie, gij heb goede reden gegeven. Nouit
bonding, event' edigheid. La — arithmeavons beaucoup raitonne
dessus, wil
tique explique l'exces d'utie des deux granhebben daariver veel reden gewilfeld,
deurs sur Pattre, de rekenkundige o vetgef;troken. II raisonne juke, hij rodehoiding 4eeft het oPirfchot, de overneert net; regt, op goede gronden. C'est
mast van de eensgrObtheid op tie andere
uh diico grs, projet — é, dat is een beret
natl. En comparant s et 7, on trouve que
deneerkgefprek, ontwerji. Une grammais
lgtir arithmetieine est 2, ,wanneer men 5
te te, eene beredineerde fpraakkunst 4
en 7 vergelijks, dan vindt then, dat hadie over de gronden en 1, wizen rodeti rekenkundige betrekking a is. —coinnears; veel praats hebben, tegehfpreketi.
pOsde, to Zamengefielde verhouding 77
Ne raisbtinez pas, thais faites, vdtre devoir,
composee, de 7 a 2 et de
est a to eri
heb niet veel praats, fpreek niet tegen,
a 5, de elienredigheld van 77 tot io
tnaar die uwen pligt ; t. de mar. een
is wit de verhoudingen van 7 tat 2, en
vreemd (chip in zee praaifen f en ails
On it tot g le zamengefield. La — ge1
nieuwstijdingen enz. afvrageni
dinétrique determine cdmbien tie fats l'une
chaloupe etc. , toeroepen welt keens te netdes deux grandenrs contietit l'autre ou y est
men enz. — a la patache, bif het lilachtconienue, de geometrifche of meetkundifchip zijisen pas toonen, vook men Inde
ate evenredigheid, overeenkomst, bepaalt,
a thongs
haven binneh lodpt ; fain.
hoe dikwijls eene gruotheid eene andere
in den blindeis s in het honderd rebivat, of ddarin begrepetk is. 11 y a
deneren.
la meme — entre 3 et 6, qu'entre 6 et 52 , Raistinneur, ni.
, 6 fnappeO, babbi.
tusfchen 3 en 6, en tusfchen 6 en 12,
laar; babbelaiirfier; fisapfier. Un tierheeft dezelfde evenredigheid plants ; t.
peruel, gen geflurigs babbelaar: Votre
tie log. de phil. Etre de —, Wezen dat
soeur est une
Uwe zuster It eene
flechts in de inbeelding , bellaat , herfen- fnapfler.
fehim. Une montagne d'or,, un petals de Ram ou Ms on Ras*,
t4 de Ow Heine
diamants, des chateaux en Espagne soot des f Portugeefche meat.
etres de —, een ,goudeti berg , een dial. Raiz, zie Rea.
mdnten
kasteelen to de lucht Raja ou Ras, m. Indifche 14414.1
zijn hetfenfchimtnen , ingebbelde We- Rajace ou Rajasse ou Rapasse, f. t. d'higi.
Itnse
nat. zeer wfite, refine en fijnkorreligil
kaisotin'abie , adj. vernetig;
; regees:, waaruit de ouden figurers maak;
delijk ; behoorlifk, tJmelijk wel.
, ten, M.
me eat une creature —, de menseh is een Rajamber, v. a voir eene sWeede Rear
tedelijk , vertsteftig fchepfel. C'est un fchrijden.
prig —, dat is een redelijke prijs.
Rajeunir, v. IL weder long 4votde il a v. a.
redelijke ziel: Je lei accortieverjorgets, weder jong make's. Vous rarai- sa demande, si elle est —, ik zal hem
jeunissez tous les jours, gif words Wagezifne vraag toefiaan , wanneer zy brlijks longer. Aeson, rajeuni par l'art de'
lijk is. 11 n'est pas — en ce pornt, in
IV16dee , di door Idedees kunst we,.t rant, hierin is hij niet redelijk,, der jong gewordene Aeon; fig. poet,
Ces conditions soot
s, doze
Tout rajeunit au printemps, iti di lento
iverwaarden Zij it redelijk
tathelijk
word: alles wederjong. Cette bonne nou*el. Le bled est a trn prix —, het koren
*elle lsa tout rajenni; rlit goed nieuwt
is op eerier redelijken, tamilifken prifs.
heeft hens geheel weder verjongd. Ls
II est d'tsne taille —; hij is liar eene tabonne dike l'a rajeuniede dix anal de goetnelijke , behoorlifke geflalte. Il a une
de leefwifze heeft haar tits ja1en Jane
ekhambre d'une grandeur — hij heeft eene
ger gethaakt.
kamer van eons behoorlijke grootte.
Rajeunisiement,
voriongiftg. Le — d'AeRafiionnablement, adv. behoorlijk, met reson, de verfonging van JON. Le—par
den, op eeise redelijke wijze. 11
re.
les secrets de
ehimie, de vet:jots:int
poudu
hij help
vow- door de ge;seivitts der Me/bunts

ii

Tao s

zone

RAJ
R AM
Rajustement, m. p. u. verzoening, bifleg. Rallier, v. a. t. de gu. hereettigen herza.
ging ; herfiellinr. Le — de deux antis
melon, weder vereenigen, bifeen bren.
brouilles, de verzoening van twee oneegen. On rallioit les troupes qui ont pile,
nig gewordene vrienden. Le — d'une
men herzamelde de troepen, die gewemachine, de herlielling van een werkken ware,; ; t. de mar. — le vent, in den
tuig.
wind opwerken. — la terre, a la terre,
Rajuster, v. a. herllellen weder in orde
se — de terre, zich tot het land laten
feaderen.
brengen, te regt brengen. une montre, une serrure, een horologie, een flat Rallonge, f. aangezet fluk i o. serlenging
herfiellen. Rajustez votre perruque, breng
van. iets. Coudre une un manteau,
uwe pruik weder in ordet bevredigen,
een fiuk aan eenen mantel naaijen.
verefenen , bijleggen, verzoenen. Its Rallongement, m. t. de charp. d'arétier
ou reculement on trait rameneret, veront eu une querelle ensemble, cola est dif.
ficile a —, zif hebben twist met elkanlenging van canon hoekbalk. Le — d'une
poutre, het iangermaken van eenen balk.
der gehad , dat is moeijelijk om weder
bif te leggen. Its se sont rajustes, zij Rallonger, v. a. verlengen, longer make's,
een flak aanzetten.
hebben zich verzoend ; fig. Cette succesun rideau, eene
sion a un pen ses affaires, deze erfegordijn 'anger make's. tl faut cette
table, men moot ten flak aan doze tafel
nis beefs- zijne zaken een weinig hern:aken, dezelve verlengen. On cherche
field , verbeterd.
Rale, in. reuteling, vr. het geruisch dat
a -. le temps , -men zoekt tijd to winnen,
de zaak op de lenge baan to fchuiverl.
het reutelen maakt; reutel van iemand
die op fierven legt. Le — de la mort, de Rallumer, v. a. weder aanfieken, ontfieken.
Rallumez la chandelle , 'leek de kaars ,we ..
reutel des doods; t. d'hist. nat. wachtelder aan; weder ontvlamtnen, ontfleken,
koning , kwakkelkoning.
op nieuw verwekken. Cela rallumera la
Raiment, m, t. de med. reutelen, de besedition, dit zal het opreer weder doers
flislende toeftand, die de reuteling ver.
ontfieken. Cela a rallumë son zele, dit
oorzaakt. Le — est ordinairement mortel,
heeft zljnen liver op nieuw verwekt. Se
het reutelen is gemeenlijk doodelijk.
—, v. r. weder beginnen, weder ontfleRalentir, v. a. vertragen, langzamer maken. Le feu se rallume , het vuur gaat
ken, de fnelheid verminderen. — la
weder aan. Des qu'il le vit, sa passion
course, le mouvement d'une machine, den
se ralluma, zoodra hij hem zag, began
gang, de beTveging van een werktuig verzijne drift leerier.
La querelle s'est
tragen. Se —, v. r. verflaauwen, verrallumee,
e, de twist is
i weir begonnen,
flappen, trager, zwakker worden. Le
mouvement de ce ressort s'est ralenti, de
sentit son amour se — pour elle , hij gevoelde zijne liefde tot Naar weir begin•
beweging van doze veer is verflapt. Les
nen to branders.
passions se ralentissent avec le temps, de
drifters verflaauwen, warden met den Ralonger, zie Rallonger.
Ramadan ou Ramazan, m. groote vasttifd;
tijd zwakker.
naam der maand, In welke de Turken
Ralentissement , vertraging, verflaauwing, vcrmindering der fnelheid, der
des daags vasten moeten , en des nachts
eten.
vr.
Le
—
des
travaux
d'un
beweging,
siege, de vertraging van het work der Ramadouer, v. a. — q. q., iemand door
belegering. Le — du pendule , vertnindevleijen, pluimflrifken, weder zoeken to
ring der fnelheid van den flinger.
winnen.
Rater, v. reutelen, den reutel in de Ramadoux, m. t. d'hist. nat. foort van rot
in Indio (ichneumon).
keel hebben. — en dormant , in den flaap
reutelen. Le malade commence a —, de Ramage , m, gekweel of wildzang des -voe
zieke begint te reutelen.
gels, kwinkeleren, a. Je connois
Raleux , se , adj. reutelend. Respiration —se ,
ette a son —, ik ken den leeuwerik aan
reutelende adernhaling.
zifn kwinkeleren; takken der boomers
bij de houtvesters; t. de manuf. Velours,
Ralingue, f. c, de mar. het lijk van een
lamas a —, flawed', damast met lofwerk,
zeil , of het einde touw, dat tot dit gebruik believed is, zoomtouw der zeilen,
gevlaind; het fpannen der lakens op rswnen.
der hangmatten, o. de fond, het on- Ratnager, v. nu kwelen, kwinkeleren der
der lijk, — de chute, flaande Wk.
vogels, o.; t. d cont, het regt om tak.
d'envergure, ralijk.
—de
c etiêre,
ken in het wand to hakken.
Ralinguer, v. n. t. de mar. Tenir les voiles Ramaigrir, v. a. et n. vermageren, mager
en ralingue, de zeilen levendiq houden,
makers, mager , doen warden; mager war.
aan den wind leggen een zest lijken
den, afnemen. Ce voyage a bien ramaigri
of het lijktouw daaraan naaijen.
le die al, deze rein beefs hot paard zeer
se Raliter, v. pers. wederom ziek warden,
vermagerd. It se portoit mieux, mais deinflorten.
puis quelque temps it ramaigrit tons les
R aller, v. n. t. de chas. worth gezegd van
jours, hij bey ond zich beter, •maar fea.
het fchreeuwen der herten in den
dert eenigen tijd words hij dagelijks
bronstijd.
magerder.
Ralliement, m. t. de gu. hereeniging, her- R.amaillagte ,
heralding van zeetale.,
zameling , 'totter vereeniging. Le — des
der, yr.
troupes se fit derriere un village, de her- Rarnailler, v. a. zeemledr bereiden, vein.
zameling der treepen gefchiedde achter
touwen.
een dorp. Ces corps , apres leur charge- Ramaire ou Rameal, adj. tot de takken be.
rent rennemi, na hunne weder vereenihoorende.
ging gingers deze troepen op den vijand Ramander, zie Remander.
les; fig. Le point de — d'un parti, ver• Ramandots, m. pakjes kruid, gelijkjklu.
tamelplaats van eene partij.
went, gore's, e.
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Ramart, tn. t. d'hist. nat. koning der haringen-in de Noordzee, zeevos.
llamas, m. hoop ; menigte, verzameling
van weinig beteekenende dingen, yr. Il
fait uu — de tableaux bons et mauvais, hij
maakt eene verzameling van goede en
flechte fchilderijen.
Ramasse, f. al pen., bergflede. II descendit
le mont Cents en —, dans une hij klom
den berg Coils of in eene bergflede.
Ramasspr, V. a. verzamelen, vergaderen;
oprapen; bijeen brengen, bijeen rapen;
opbeuten. J'ai ramasse tout ce que les
Anciens ont dit sur ce sujet, ik beb vergaderd, verzameld, al was de ouden over
dit fluk gezegd hebben. 11 a ramasse tout
ce qu'il a pu trouver de inddailles des cmpereurs Romaine, hij heeft alle gedenkpenningen van de Romeinfehe keizers ,
die hij maar heeft kunnen verzameld, bijeen gebragt. Ce ne sont pas
des troupes reglies, ct sont des gens —ses,
die zijn geene geregelde troepen, bet
zijn opgeraapte , bijeen geraapte lieden. Les enfants ransassebt le de kinderen rapen het ,bout bijeen; fig. — ses
forces, zijne krachten verzamelen. Ramassez un pen ces gants , seem die handrchoenen pens op; lam. S'il le trouve sous
sa main, it le ramassera d'une &range sorte, wanneer hij hem onder de handen
kovt, zal hij hem braaf afrosfen. Cela
n e vaut pas le
dat is het oprapennier
waardig; t. de bot. Raineaux - ses, digs
bij elkander fiaande takken, q. q.,
iemand in eene bergflede den berg afrijden. Un homme—d, een (neon gedrongen,
gefpierd, dik, gezet mensch. Des jambes courtes et ramassdes, korte en dikke
beenen. Se —, v. r., bijeen brengen,
zich weder oprigten (gevallen zijnde).
Le foin se ramasse avec le rAteau, het hoof
wordt met de hark levier bijeengekragt.
11 etoit t9mbe ; niais ii s'est ramasse, hij
avas ( gevallen, maar hij heeft zich weder
opgerigt.,
Ramasseur,
fledevoerder, fledemenner
over de fneeuw van een gebergte ;
verzamelaar.
Ramassis, m. hoop , m. ro)nmeling , yr. Un
r- de papiers inutiles, hoop onnuttige ,
stet's bedoidende papteren; fprokkelhout,
bijeen raapfel, dunne takjes, o.
Ramassoir ;
foort van fpadel om het 45 a pier to marmeren.
Ramazan, zie Ramadan.
Rambade, f. t. de mar. de boog of leaning
aan den vtoorkant van bet halfdek en de
kampagne,
ts4atitherge f. .Engelsch advijsfagt, o.
Ranibour,
t. de jard. Le —, la pomme de
Piot t van wijnappel.
Rambpurrage , m. t. de drap. bereiding der
wOl tot het verwen van lakes eener gemengde kleur,, vr.
Rame , f. t. de mar. roeiriem, roeifpaan,
m. Leve —1 opriemetr houdt rierren!
Vaisseau — s, roeifc'hip. Le plat ou la
pale de la tr , het platte van eenen roeifpaan; fig. Etre a la —, firer a la —
een moesielijk . werk verrigten. Servir
des maltres si avares, c'est etre a la —, zoo
gierige heeren to dienen, is een galeiflaven ?even; t. de jur. Des —s a des
pots, erwten rijzen. Li n fagot de — s,
een
rtjzoti; t.
Une — de
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papier, een riem papier. La — de papier
a zo mains, de rim papier heeft so boeken. Mettre un livre a la —, een bock
voor fcheurpapier , pakpapier oppakken ; t. de drap. lakenraam, o.; E. de
cons. Coton de — s, Indisch boomwolga•
ren van de middenfoott.
kettingkogel,
game, e, adj. Boulet
Belle —
draadkogel.
Ramdal, e, adj. zie Ramaire.
Rameau,
takje , o. Un — d'olivier, een
olijftakje ; t. d'anat. acler . , zenuwtak.
Cette veine a plusieurs z, daze bloodader heeft verrcheidcne takles ; t. d'astr.
klein noordelijk gefiernte tusfchen de
Lier en het hoofd van den flangendrager i t . de miner. Cette mine d'or a piesieurs —x, deze goudnsifn heeft veraheidone gangers; t. de 0;101. Cette branche
a plusieurs x, deze linie, tak, heeft
verfcheidene zijlijnen, takken, Le jour
pu le Dimanche des — , Palmzondag,
de zondag voor Pafchen.
Rarnee, f. t. d'agr. de jard. afgefnedene takken met hunne groene bladeren, meitakken. On avait plante des — s devant la
porte, men. had groene takken voor de
deur geplant. Les Juifs font des cabinets
de —, de 7oden maken loofhutten van
groene takken.
Ramendable, adj. hergelbaar, verbeterlifk.
La chose ec,t —, de zaak is herftelbaar,
kan verbeterd itorden.
Ramendage,m. (bij de vergniders) een ftukje bladgoud, dat men met het penfeel
vat, en daar legs, waar bet behoort, o.
y erbetering, yr.
Ramender, v. a. de gebreken in eene fchil
derij, in het vergulien verbeteren. —
la dorure d'un miroir , het verguldfel van eenen fpiegel verbeteren; t. deteint. — une dtoffe, eene fiof vet beteren, nog yens verwen; v.11. pop. afflaatt,
4alen, op lageren prijs komen, beter
keep worden. Les dedrees ramendent, de
levensmiddelen Haan af. Le pain ramende het brood dealt, wordt geed.
R am
ke e pn e rr, v, a. weder brengen , terug brengen, terug doers keeren. Il a ramend plusieurs fois ses troupes au combat, hij beefs
zijne troepen verfcheidene keeren tot het
gevecht doers terug keeren. Le printemps
ramene les beaux jours, de lente brengt
de fchoone dagen weder; t. d'e jets.
il'avoit amend neuf, it ramena ce méme
nombre, hij had negen geworpen , en wierp
dit Aetal nog eens. Il avait desertd; on l's
repris et *ramene a son regiment, hij was
weggeloop.en, men beefs hem weder gekregen en tot zijn regiment terug gebragt.
un cheval a l'ecurie, een paard in den
gal terug voeren. Il a vendu son cheval
en route, et it a ramend un meilleur, hij
beefs zijn paard op reis yerkocht , en
hij heeft een beter 'Inede terug gebragt ;
fig. — q. q. a son devoir; iemakti tot zijn
pligt doen wider keeren ; fig. fam. Je le
ranienerai bien , i k zal hem we/ to regt
brengen, tot inkeer, tot bedaren brengen ;.- t. de man. — on cheval qui porte au
vent, ecn paard afwennen, zijn hoofd op
to fieken. Ce cheval ramêne bien, dit
paard draagt zijnen kop goad; bij het
balfiaan, den bal met de vuist in de
vlugt terug Pan. 11 a bien ramend ce
CUllp.
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coup-la, hij heeft dezeo bal goed terug
geflagen.
Rameneret 7t. dg charp. fireek of lijn
(met het meetfnoer.
Ramenter, v. a. t. de chas. het worth koppel honden aanheuden, opdat zij op het
achterge wachten.
t Ramentevoir, v. a. in fie getlachtenis then
brengen. Se —; v. r. zich herinneren.
Il fauc le lui - men meet het her); ive•
der doen herinneren, in bet geheugen
brengen.
Ramequin, m. een fink gereostbraosoll
enz.
t ez
(ka
Ramer
v. a. t. de jur.
des pois , rijs
bij de erwten zetten. Des pois
Veins erwten ; t. de drap, pu arra•
zner les draps, de lakens .ramen aan de
oamen flab;: • V. n. roeijen. Uvez-vous
—? kunt roeijen. fig. fam. 11 aura
lien— avant de parvenir a son but, het
;al hem veel moeite kasten, fer hij zijo
oogmerk bereikt.
Ramereau,
jonge houtweudduif, vr,
Ramette, f. t. ijzeren raam, zon•
der Jiang in het midden, tot het drukken van tabellen ; plakaten, enz , o.
Rameur,
roeijor; t. de fauc. I es —
ou oiseataF—s , hoop vliegende vogels, met
de vleugelt it: 11$ 'ylugt roeijende vogels.
ameuter, v. a. t. de chas. (de honden) weder to zamen koppelen, opdat zij bij elkander blijve,.
Aameux, se, adj. tietakt, veel takkig. Le
iqmarin est fort —, est tine plipte — se,
de rozemarifn fs zeer getakt is eene
plant met ',eel takken.
Ramier, m. rink- of Wilde houtduif, yr.;
hoop, Heine takken.
Ramitere, adj. t. de hot. :Wien dragend.
Les bourgeons s , 'de taken dragende
etitfpruitende knoppen (in tegenovetfle
ling van die, welko bloemen doen nit,
fpruiten).
puffication, f. t. de bot. verdeeling, yerfpreiding in verfehei tiene takken. Cet
arbre a une eligante —, ' daze boom beef:
one fierlijka- verdeeling, tfitfpreiding
van takken; t. d'anat. La — des veines,
Oes arteres, di verfpreiditig, het nichepen der blbedaderen, der flagaderen in
takken; fig. 'wordt het ook van 'Ivetenfchappen enz. gebezigd.
ae Ramifier, v. pers. . zsch in verfcheidene
takken verrpreiden.
Ramifies, 1. pl. rijs, dunne takjes, e,.
Rarninagrobis,
m. dik , rijk en iretsch
,
mensca ;
kattennaain.
Ratuingue, t. de Man.' Un cheval een
paard, dat niet naar de fporen luistert,
Aug, halflarrig paard.
Ramipares; in. pl. armpolypen, vr.
t. dthist. nat.
Ramirez ou Ramier-pintade,
ringelduif van Cayenne, yr.
Ra!nisol ou Basaai,' in.1?oom van 117alabar.
amiste adj.' f. t. d'impr. Lectres — s
(j et v), door .Ramus uitge y onden en ingevaerde letters.
Ramoindrir, v. a. verkleinen, verminderen.
Ramoir, m. zeker werktuig ono hout so
fnijden en glad to maken.
Ramoitir, V. a. weder vocktig maken, bevochtigen. Le brouillard a ramoiti le huge, de mist heeft het linnets,' al droog
zijnde, iveder vocktig gemaakt ; t. d'impr.
le tympan en dehors , den titlan
&alien weder beyocittigen,
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Ramolade, 1. Aort van dans, phi krachtig
kla'ar geniaakte fans.
Ramollir, v. a. verzachten, week make's.
— le cuir avec de l'huile, 'het lettermet
olte iteek maken. Le stockfisch se raMol.
lit 'dans l'eau , 4e flokvisch word: in het
water geweekt; t. de med. .Medicament
ramollissant ou qui ramollit, verzachtend
gcneestniddel ; fig. verflappen; verwijfd
waken. — le courage, den mood vet-.
flappers.
Ramo Iiitif, m. t. de med. verzachtende orelag,
t Ramon, In. fiempe bezem , m.
Ram p onnes, f.pl.geflacht van varenkruid,e.
Ramoner, y. a. — une cheminde, eenen,phoor*
fleets vegen.
zfe Raquette,
Ramonette ,
Ramoneur, m. TC.Isocrfieenyeger,
t RamPagne, m. twistzoekende.
Rampant, e, adj.. zie Ramper.
Rampe , t. earch. gedeelte der trfil, vats
de' 'eene rusting tot' de andere, de
fpatie tusli:hen de trappen; lesming vats
eene trap. Tenez-vOos a la mes en•
fantsl houdt is gars deleuning vast, snip.
,f t. de lard. et de fort. Une
ne kinderen
d'une pente dou-e et insensible, eene op*Unitizing vaneene zachte en onmerkbare
helling. Les s de gazon, tie hellende
greenszoden. La — d'une cascade, het
eenen* trap
afflorten van het 'iover
van eenen waserval.
Rampement, m. krtiiPev, e. kruiping, yr.
'Le — des vets „het kfluipen der warmest.
n. kruipe. Les vers rampent,
D amper,
de wormen kruipen. line chenille rampante ,
eene kruipende rups: lJn insecte rampant,
een kruipend inrekt ; de hot. Le lien.
re rampe a tern , autour des arbres , contre les mur4illes, het kliniop kruipt lays den
grond, kruipt (fiingert zich) otp de boo.
men, tejen de muren op; t; de
Un
lion rampant, een klimnsende leeuw ; -fig,
zich zeer yernederen. devant les granda
voor de greaten zich zeer vernideren,
kiuipen.
d'hist. nat. kruipvisch fats
Rampeur, m.
de Kaap.
Rampin, ladj. t. de man. Un cheval —, ten
paard dal allein op het voorfle fedeelte
van de achterpooten of voiten gaat.
Ramponeau, m. 'Couteau a 14 —, zeer lang,
breed Ines.
t R:amponer, V. a. zich bedrinken,bezuipen.
t Ramponneri v. a. fchertfen; fpOtten 'MO
ietnand.
Ramponnes, f. pl. fpotternijen.
t Rarnponneur, adj. verdrictig -s.fpefter
twistzoeker.
Rarnure, .f. gewigt, o. horens van sets
hers, cerf a une belle—, dit herf
beef: len fchoon gewigt; takkcn vankat,
men, tn,
zic Hemiptere, Proagale.
Ranacres ,
Rance, adj. garstig. DU lard
garstie
fpek ; Sentir le —, garstig ruiken.
Ces pruns cot fites soot — s,' dtze lakemaakte pi nimen zijn garstig ,'bedorven.
genteen ijzeren blad, o. plaat,
Rascette,
veer de pijpen, vr.
Randle, f. (port van fene krooitladder,
kentin pen vast eenen kraanbalk, ook in
den fchcmil einer koets.
Rancher, tn. kraanbalk .; ladder (ecllelier),
die maar een been, eenen poot of flijl
beef: ; Ilangradder, vr.; pl. t. (19. ' eharp.
cs
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Les — a d'une charrette, twee vierkante
fiukken bout van voren en van achteren
van eene kar op disfels vastgemaakte
naam in eenige deelen van
itancherie,
ilmerika aan, de derden der enafhanke.
lijke Indianen gegeven.
kanchier, m. t. de bias. kling van eene zeisfen. Dos gueules 4 trois s d'argent,
drie zilveren klingen in een rood veld.
Rancidith ou Rancissure, f. garstigheid. La
— du lard, de garstigheid van het fpek.
La — des huneurs (du corps humain), het
bederf, de feherpte der fappen.
Rancio, m. oude Spaanfi.he wijn, die geel
geworden is, voorof rood geweest zijnde.
garstig worden. Le lard comRancir, v.
het fpek begin; garstig to
mence
worden.
4tancissure, zie Rancidite,
t Rancoeur, in. haat, zie Rancune.
t Rancoliner, Y. a. de oPgeworpene aarde
van Leven epligtfn.
rantfoen, losgeld, o. Payer tine
Ranson,
forte —, Bet: zwaai`-losgeld beealen.
est mis a -7, hij is op rantfoen gefleld;
t. de mar. lesgeld, dat men aan den eigenacir vraagt veer eenen prijs, diets
men op zee genomen heeft.
Ranconnement, rantfoenering, leskee.
ping, loafing, y r. • Le — d'un vaisseau,
de loskooping van een fchip. Le — des
prisonniers s liest fait Pde leafing der gevangenen is gedaan.
anconner, v. a. t. de mar. — nn vaisseau,
een fchip rantfoeneren, door' den eige.
naar vrifkoopen; fig. to veel doen betalen, to veal afnemen. On ranionne tout
le monde dans cette hbtellerie, in deze
berberg neemt men von ieder to veel.
Cet aubergiste fait bien deze herber-.
gier kan gged fnijden.
Aancollneur ) in. -- se , f. knevelaar , kne.
velaarfier, die to veel voor lets nova,
Rancune, f. halt, wrok, vs. 11 a tine —
contre son frbre, hij heeft eenen wrok
tegen zijnen breeder. line vi-eille — sepkroit ces deux cousins, een oude haat
Icheidde deze twee neven. 11 ne fact
— dans son coeur, men
point gander
oat geenen wrok in zijn hart Laden.
laat on; alien wrok,
ttons bas toute
vifandfchap ajleggene.,
kancunier, nt. —kre, f. et adj. wrok efhaatdragend ; onverzoenlijk.
t Rancurer, v. a. zich bektagen.
Itandie, f. t. de bot—dmerikaanichefiruik Pt.
foort van krap, verwplant.
Randon,m.bede*t voetpad in eats boseh,o.;
menigte.
a , —, adv. firooniswijze,
de sa plaie, 'het bleed
Le eentcouloit
iep=itroonaswijzas nit Vine wend.
L *eau eortolt du rocher . a het water
vleeide in greote menigte nit de rots;
t. de Canc. =Fondre en — sur la prole, zich
met groote kevfghefd op*de prctoi, op het
wild n#derflor ton.
4tandonnde, f. t. tie char, omloop ; kling,
die het wild om deszelfs Leger maakt ,
wanneer het is opgejaagd, m.
m. rij (=gee), vr. Un d'arbres,
M ang,
de colonnes, de chaises, eene rij boomen,
zeilen, floelen. Voila. deux beaux — s
de tilleuls, dat -zijn twee fchoonw rijen
lindeboomen. Un — de dents, eene rij
tanden. Ii y avoit dans cette dcurie trois
de chevau , daar handers ire dfzen
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flat drie rifest paarden;

111411
t. d'inpr. — de

quelques eases, rij 'van eenige letterkastjes; t. mil. gelid, 0. Plusieurs s
tie soldats, verfcheidene gelederen foldaten. Combattre apx premiers — s, in de
eerfie gelederen veehten. Gardez, tenez
vos &bp in gelederen. Allez de —
en ---, van gelid tot gelid gaan. Enron.
cer les —, de gelederen doorbrektn ; - erde , rij, yr.- rang, tn. jls prirent seance
chacun salon son —, zij gingen zitten,
ieder volgens zijnen rang , zij zetteden
zich volgens hunnen rang. 11 est sorti
de son —, hij is nit zijne rij, nit zijnen rang gegaan. Remettre tin livre
(en) son .--, een bock weder in zijnen
rang, op zijne plaats zetten. 11 reglera
les s, hij zal de rangers bepalek. 11
est sorti 4 son hij is op zijnen eking,
op zijne bears uitgegaan ; rang , vs.
waardigheid, yr. On lui dispute son--,
men betwist hem zijnen rang. Les per.
sonnes du premier—, deperfonen van den
eerfien rang. tleent le premier—, hij bekleedt de eerfle plaats. Il tient le premier parmi les pokes, hij heeft den eery** rang
onder de dichters, On le met ap.— des plus
grandp gOperaux, men pinata: hem onder
den rang der grootfie veldheeren. ' 11
maintiendra bien son —, hij zal zijne
waardigheid wel handhaven. Mettre q.
q. au -7- (au nombre) des saints, iemand
onder het getal der heiligen plaatfen.
zich op zifne beSe mettre en son
hoorlijke plaats flellen. 11 est a peine
au troisieme des mathematicians, hij bekleedt naauwelijks den derden rang ender de meetkundigen; t. de mar. Vaissem du premier, du second —, een fchip
van den eerfien, tweeden rang, van de
eerfle, Itweede klasfe. Galere 4 quatre
— 4, galei met vier reeibanken. Aller
la voile et aux — s, zeilen en roeijen.
Lever , finir les --s, ophouden met rod,
fen; fig. Etre, venir, se mettre, paroltre , venir sur les 5, op de bean zijn
konsen, brengen, to voorfchijn komen
(Om ergens merle naar to dingen, te flews).
Range, L rif van gelijke vloerfleenen, yr.
Ran*, f. rij ,- reeks (wordt niet van per.
fonen gegegd), orde (rang). Une --de
Six —s de tenen.
huiz
maisons, eene rij
tes , zes rijen
Ranger, v. a. in orde rchikken, fiellen
brengen ; fc1aren. Rangez tin pen tons
ces livres, fehik cans alle deze boeken in
es de. Rangez ces chaises trois a trois, zet
die floelen drie aan drie in orde. 4. ; des
troupes en_ bataille, de troepen inlagorde flellen. Une bataille gee,
regale veldflag; fig. — ses affairee, 'Wye zaken in orde brengen. Up homme
bien — een zees- ordelijk , gefchikt
man. On le range au timbre des grands
pokes, men rekent , rangrchikt hern on.
der het getal der groote dichters ; opfuimen, nit den weg ruireen. La servaw.
to n'a pas encore rang4 Bette chambre, de
meld heeft deze kamez nog niet opge.
rut rod. Rangez ti n pee cet enfant de peur
qu'il ne tombe, 'woes dot kind nit den
weg, o, dat het niet vane. Les soldats
firent — le peuple, ale foldaten lieten het
yolk plaats waken, nit den iveg ruimen.
Rangez-vous mieux, ga weer op zijde;
des peoples, tine vine SQ11$ sa dofig.
Ttt4
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mivation, velkeren, eene /lad ender zij-
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ZwitArfche osfendrifvers op de zakpijp,
ne heerfchappif bronze»; t. de mar. Ia
in liaat, zno als zij voorgeven , ter op.
vette, la terre, langs de kust ; langs het
wtkking van het heimwee onder hunne
land varen, zeilen. — le vent, bij den
landslieden, die bij vreemde volkeren
wind zeileti, prangen. Le vent se — au
dienen; en hen dus tot het wegloopets
nOr4, au Rid, de wind loopt _noerd, wad.
aanzet.
Se — au vent, zich naar den wind rigten. Rapace, adj. roofzuchtig, roofziek. Le van..
Le vent se range de l'avant on de Parriere,
de.gier is zeer roofzuch,
tour est fort
de wind is gefchraald of geruimd. Se
tig. Un oiseau
een roofvogel; fig.
l'hopneur d'un autre, onder bereik
C'est un homme
het is een roofziek
een
ander
(chip
komen,
of
een
ander
mensch;
t
s,
de
miner.
Substances—
Rats
fehip zeo na nemen, als mogelijk is ; fig.
flandigheden, divniet alleen door het
fam.
q. q. a Ia raison , iemand teregt ,
vuur verdwijnen, maar ook leg ander*
*0; reden brengen. fait le inecbant,
met zic,h flepen.
le saurai been le —, wanneer hij den kwa- g apace , e, adj. t,' de bot. Racine — e, wort
den , Pechten fpeelt, gal ik hem wel te
tel gelijk eene radii!.
regt brengen; t. de bias. Dlazur a deux Rapacite, f. roofzucht , roofgierigheid, yr.
lions ranges d'or; a tro,is epees d'argent
La — d'un oiseau de prole, de rixafeucht
garnies d'or, rangees, twee'geuden leenvan eenen roofvogel; fig. La — d'un ava.
Brie zilveren, met goud verfierde
re , de rofigierigheid van eenen gieft
Wf n
rigaard. Le village fut, exposé a la — des
degtns, naast elkander ita een blaauw
veld. Se —, v. r. zich eene rij , in
soldats, het dorp nerd aan de roofzucht
erde fiellen; zich fcharen, zich fchikder foldaten blootgefield.
ien. Ils se rangerent au tour du feu, zij Ranaiser, v. a.flillen a verzaohten, gip nieuw
fchaarden, zij zetteden zich in eene rif
flillen, bedaren.
rond ' m het vuur. Vs se soul ranges sous Raparier, v. a. weder pares; , hereenigen,
l'obeissance du roi, zij hebben zich onder
wader veneonigeri.
(paring, vr.
weder vereeniging, weder
ge gehoorzaamheid des konings gefchikt. Rapariment,
be — du parti, du cote de q. q. , op iemands Rapatee, f, plant van Guiana.
tijde komen, remands partij nemen; Rapatelle, f. t. de corn. rosharigen dock,
such bij iemand voegen. Se — auprs de
linnen, o. paardeharen flof, a.
q. , zich tot iemand begeven, om zij- Rapatriage, c Rapatrieniirat ns. fam. zie Re.
conciliation.
n8 bevelen, girders te entvaigen; nit
flex weg gaan, plaats maken. Pour le Rapatrier, v. a. fam. verzoenen, bevredigm,
hisser passer, on se rangea contre un mur , Ritin rasp , vr. the de cuivre , cent
on: hem te laten voorbif gaan, plaatste
koperen gasp; t. de men. houtvijl ; raspyen zich tegen eenen muur. Rangez votre
vr.; t. &hist. nat. — ou rati.ssoire
carosse, maak wat plaats met ;$ 11i4 koats
faort v4n zeeflak ; pl. , de man. fploten
rif uit den weg.
in de vouwen y ap de kniein der palarden a
Ranger ou Ranier,
die dwars leope4,
t. de bias. retaier,,o.
gangete, f. t.
het fchikken,
or- Rape , m. t. d'econ. verfche , uitgelezene
de fiellen.
druiven, die . me, in een bedorven vas
Rangetke , f. t, de _ forg. flukkan van gcht
wijn deet om daardeor denzelven to
pond gehouwen ifzer, Q.
verbeteren. — de copoaux, nuts waarin
t Rangourir, v. n. zie Languir.
men beukenfpaanders d,oet on: dien klaar
itangutlIon, m. t. d'impr,pn,
te maken; rappel, of zekere fnuiftabak.
ntuvr Pinnetfes
,
van ijzer of ftaal , waarmede de boek7 RaPen, m. t. dq corn. Heine Zwitferfche
drukkers de Yellen papier op de pens
munt , vr.
Ou lucre,
vast waken , o. pl.; men bedient er zich Raper, V. a. raspen; vifien.
\du fromage, fuiker , kaas . c.aspen, Du
van om do pagina's gelijk op elkander
drukken.
pain
geraspt brood. flu tahac — e,
tOinker, v, a. verlevendigen, doen herle,
ou du rape, geraspte tabak; fig. Un' hakit
6, een afgedragene , eon kaa1 go.
yen, opwekken; aanmaedigen;'`weder lewordene role.
vendig me ken.
un snort, eenen dooden
doen herleven.
les troupes, , de,troepen Rapc0 2. m. pl. firiop van gerezen fuiker.
verlevendigen a aanmoedigen. — Pesperan, liapetasser,, v. a. lappen, verffejlen.
ce d'un =ant, de hoop van eenen,vrijer
vieux habit, een oud need lappet); fib
des vers * verzen verbeteren ,
?gen herleven. Cela ranime son ardent.,
hyper, verfieller.
slat verlevendigt, wekt zijnen liver op. Rapetasseur,
kleiser, korter maker*
printerups raniine torte la ,nature, df, RaPetis*er t V,
manteau, eenen mantel, korter malento verlevendigt de _geheele natuur.
Votre presence rue ranime, awe tegenwoor=
lean;-v. n. Les,jours rapetissent, de dagen
werden,korter, nemen al. Se —, v.. r.
digheid geeft mij weir owed. — 14 con
versation, het gefprek doen herleren. Se
inkrimpen. Ce drap se rapetisso dans l'eau,
lilt taker ,krimpt in het watcr.
v. r. Lo feu se ranime a het vuur
ivordt weder flerker, kegint weer feller Rapette ou porce-feuille, f. de kot. zebra
cc liranden.
Cbreuk,
,Raning , f. foort van krfeft , getillend op Ruphaneclon a m. t. de chirp, fchninfthe
be
en.
tenon kikvor$ch g adj. Veine zie Ra- maphanie f., t, de med. zekert ziekte met
nt:141*re.
hevige flutptrekkingen, veel in .2weden
Itannir, v. a. het tin veglazen 2 vernisfen.
door wilde radijs veroorzaakt.
Ranqueur, zie Rancune.
Rapbanistre ou lOpistre, t. de bot. zekeRanulaire, adj, t. d'anat. Veine
re plant, foort van wilds radii: of ram•
ader onder de tong.
wevas.
Ranule,
ttapho f. zekere visch.
t. de chic. zie Grenouillette.
R.anz . des-vaches,
t. de mue. aria det iiapli0
t. d'anat. iedec uitrpringaisd•
lijoe
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it4n het menfchelijke ligchaam ,m14r
g ene naad gelijkende. Le — du cervean,
de nand van de herfenen; bilnaad , vr.
Raphedie, f. t. Whist nat. kameelvlies.
itaphidie, f. infekt van hit geflacht der'
bleyroptéres.
apide , adj. fnel , fehie,lifk. Le tours —
fl'une'riviere, de fnelle loop van eene rivier. Up mouvement ties —, eene zeer
pelts beweging; fig. Des. conquetes —s,
fchielifkes veroveringen. tin style --,
een vloeifende
Rapidement adv. fnellijk, fchielijk. La
loot
riviere conic —, de
onze degen loopen
Nos jours coplent
fchielijk gezwindelijk voorbij.
-Rapidite, t fnelheid,'fChielijkheid, gezwindheid. La — d'un , torrent, de fnelheld van eenen watervleeol,: Tia d'un
éclair, de fnelheid van den blikfern. La
— du vol de Paigle, de fnelheid van de
vlugt eat:: arends. Le temps fuit avec
de tijel vliegt met fnelheid voorbij;
fig. La --- du style, de vleeibaarheid,
innemendheid , livendigheid van den
flijl. 11 conquit cer pays -avec une in.
scroyable, hij vereverele deze landen met
eon* onbegrijpelijke ftsolheid.
Rapidolite oa Paranthine ? zie.Kapolite.
Itapiecemen, S. m. lappets', verfiellen, o.
4tatoiezer ou Rapièceter, v. a. lappen, vet- du linge,- linnen verflellen.
Li n habit tout fapièce , ou rapiecete, eengeheel gelapt
itapiëcetage m. lappen, verflellen, lapiverk, 0. Le tailleur demande taut pour le
de kleedertnaker vraagt zoo veelvoor
het lappen. Ce n'est que du -- 2 hot is
flechts lapwerk
Rapieceter, zie Rapiecer.
Rapiere, f. oude lenge degen , rappier on.
11 train une — apres-lui, hif fieept eenen
euden langen degen na zich.
Porte-rapiere, f Rapierer,
t Rapiereur,
in.'19ndlooper.
t.de Miner. rapine, foort vaajleen.
Rapine, f. roof, m. plundering. Les oiseauz le prole vivent de —, de roofvogels
liven van roof. 11 s'en est eurichi par see
hij beef: zich Verrijkt door zijne
plunderingen. Tout son-biers n'est quo de
geheel vermagen is niets dace
gersofd, goblet; geed.
Rapiner, v. a. et n. fame. -reeve*, fielen , naar
zich kraauwen. Ce valet -rapine sur tout
ce qu'il achiste, deze knecht fleelt op ales wat hij in koop:. 11 a rapine sur ton.
te la province, hij beef: de gehsele provincie begolen.
Rapinerie, zie. Rapine.
m, afzetter, bedrieger.
Rapiquer, v. ,n. t. de mar. weder taps den
wind leeven, als men heeft ruins geloopen.
R.apiatte, zie R.aphanistre.
Roncules, f. t. dg bot. planter; van ket
lacht der klokbloemen.
Kapopneuse, 1. twistzeekend wijf, o.
Rapontic ou Rhapontic,
t. de bot. rhaponte (ri eket e plass:), foort van rha barber.
Rappareillex , v. a. zie itaparier,
Rappel, m..terugroeping, terugontbieding,
herroeping , vr. rappel. Le — d'un ambassadeur, di terugroeping van eenen of
gezayt. L'envoye demande son —, de afgezant vraagt zijne terugontbieding,
zit, rappel. 7-- de ban, ontftagbrief yan
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baillogrchap ; t. de' pal. tweeds heroep op
hooger geregt; t. de jur. une success
sion , herroeping tot eene erfen is, doe
fchikking, waardoor een testdmentmaker
tot de erfenis roept degenen, die daarvan natuurlijk waren uitgefleten his
aehterneven, enz., die door de n!loen
daarvan waren uitgefloten ; t. mil rap.
o. Battre le het rappel jlaan,
em de foldaten in het geweer te doen ko.
men ;. t. de peint. — de lumiere, terugkaatfing van het lick:.
Rappelant, adj. levendig, diep. Un souve.
een levendig geheugen.
Rappeler,, v. a. terugroepen, herroepen,
wederroepen; terugonebsede n. Je l'ai
pelt et rappele en vain, ik heb hem to'
vergeefs geroepen en . herroepen,,
déjà parti, macs on p'a rappele, ik was
reeds vertrokken, maar nien beef: mij
teruggeroepen. 11 a te rappele pour sa
mauvaise conduite, hij is om zsjn flecht
garag teruggeroepen. On l'a rappeld de
ton exil, men heeft hem uft zijne bal.
q. q. a la
4ingfchap teruggeroepen.
vie, iemand doen herleven. 11 le rappela
bij, in
hem
weir
a la lumiere, hij brags
q. a son devoit, iemand
het levers.
terug doen keeren, se.
tot zijnen
rug reepen. f1 faut sa mernoire routes ses fautes passies, men moot zich al
zijne verledene misflagen weder to bin.
nen brengen, weder herinneren. Rappelez un peu le souvenir de notre ancienne amide, denk eens aau onze oudevriend.
q. ch. dans sa mémoire,
(chap terug.
g ets in de gedachtenis,, in zijn gehesses esprits, *zijne zinnen
gen brengen,
Wederkrijgen, bij een roepen, zich be.
denken; t. de jur. un parent a sa succession, eenen bloedverwant tot zijne
erfenis beroepen, aanflellen (waarvas
hij uitgefloten was); t. mil. Les regi..
meats battoient aux cbamps'pour le roi, ils
rappeloient pour les princes ,, de -regimenten floegen den marsch voor-den koning,
en y ear de prinfen floegen zij rappel ;
prov. Cc yin rappele son buveur, die wilts
finaakt naar meer. Se —, v. r. zich her.
inneren, te binnen brengen. Je ne me le
niet to hinrappele pas, ik kan het
ny; brengen, herinneren: Je pm rappele
tie
.herinner
l'avoir vu quelque part,
mij hem ergens gezien to hebiusts. Je ne
me rappelois pas qu'il feat dit, ik kermaner mij niet, dat bij het gezegd had.,
Rappliquer, v. a. p. u. weder opleggen.
des couleurs sur one peinture, de kleuren
weder , op nieuw op eene fchilderij leg.
gen, dezelve op nieztw befchilderen. Se
—, v. r. Se — a Petude, zich weder op
de fludien leggen ; op nieuwbeginnen to
(maker, p.
fluderets.
lig: werk van eetien flotsts.
Rappointis,
t Rappond, e, adj. zie Moque.
Rapponeuse, adj. f. klagend.
Rapport, in. apbrengst, opbrenging, oplevering, yr. Cette charge est d'un grand
—, di: ambt brengt veel cette branche de commerce n'est pas encore en plein
—, doze tak van koophandel geeft nog
geese voile opbrengst. Ce verger est de
grand —, deze bvomgaard it vruchtbaar.
Cette terre est en dit land is bezaaid;
prow. C'est belle molitre et pen de —,
veel gefchreeuws en weinig viol ; fchoon
yan
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fan eaten, 'Naar ,flecht van Unties; we.
tot, ten aanzleet, etangezieet, betrekkederbrengen , o. Le port et le rapport des
lijk. Par — a mon fils, je vous dirai qu'il
parchandises, het bean en wederbrengen
fait son devoir, war mifnen zoo's ,betreft,
tier koopwaren; berigt, verflag, ver.
aangaat, zal 1k u zeggen, dat hij zijhaal Faire un fiddle — de tout ce
nen pligt doer. pyez sans inquietude par
qu'on a vu , yan al wat men gezien heeft
— 4 moi, wee: onbezorgd ten aanzien
een gen-p ule berigt doen. Celä est ainsi,
van ,enij. Toutes nos actions doivent atilt
114 — ineine de son ennemi, kit is zoo,
faites par a Dieu, al onze daden moezelfs volgens het verhaaj yan zijnen vijten met betrekking tot God gefchieden.
and. je m'en pens son —, ik 'hood mij RaPportable, adj. t. de jut..
hetgeen tot eeNan zijn berigt, J'en feral — a la coinnen erfhoedet Bran of met bij- of terup
pagnie , ik zal aan het gezelfchap daargebragt worded,
van verilag doen i aanbrengen,
v. a. terugbrengen, wederbreet.,
4.apponer,
C. Faire de fan; — s de q. q., valsch,
gen. 11 n'a pas accepts ,le present on l's
leugenachtig berigt van iemand geven,
rapporte, ji ff beep hetgefchenk Oct aandemand verklikken , aanbrengen. II faut
genomen, men neeft het feruggebrimf,
4tre en garde contre les s des flatteurs,
Ditee-lui de — les live-es que je lui ai pa!den moo pp zijne hoede zijn, zich in
tes zeg hem dat hij de boeken ierug hewer
ocht nemen veer het klikken, Voor de
ge, die ik hem ,geleend he%. if les
Oorblazerij der vleijers ; t. 4 pal. nitdéjà rapportds, hi, beef: dezelve reeds
voerig berigt, verhaal , voordragt vr.
wedergebrag:. Cc, ;hien rapporte lien,
14'affaire est au —, de zaak ii voor het
die bond brongt goed weder wag; megeregt, Mon pro* est au — du juge
de brengen; nos r, eene plaats brengen.
nNrjn tegtsge.ding ligt bij den_regter tot
Il a — to bien des.curiosites de son voyage
berigt. Vest une affaire de --, het is eehij beef: veel zekl4aamheden
lie zaak, die een uitvoerig verhaal ver.
van zijne esaar gedane rais med.
oischt. On): le —, na gehoord berigt.
gebragt. Les soldats rspPqrterent a leura
Suivant le — des medecins, naar, volgens
chefs le butjn qu'ils avpient fait, de fol,
bet berigt der geneesheeren; overeendaden brageen aan hunne opperhoofden
komst, gelipevormigheid, yr. Ces lenmede den hat, lien zij gemaakt hadgues n'ont point de —, deze talen hebben
den; fig. wegdragen , verkrijgen. 11 a
geene overeenkqmst met oleander. L'I— t beaucoup de gloire de cette action,
;alien a on grand — sysc ls Latin, het Itahij beef: door doze data yes! Booms ver.
liaansch heeft eene groote overeenkomst
kregen. II n'ep a — to que de la home,.
met het 4atijn. Il y a un grand — entre
hij beer niets date fchande weggidriam
lui et sqn frere pour les traits du yisage,
gen ; t. d'ag. de jard. 11 f4tt — de 'mune
boar heefj eene_groote gelijkvormigheid,
terre au pied de ces arbres, men moat gee.
gelijkheier plaati in de gelaatstrekken
de aarde atm den voef dew boomenheien.
fusfchen, hem en zijnen breeder. Cette
gen ; t. de coot. Le mapteau etoit trop
copse a beaucoup de — avec son original,
court, on y a to nue pie(.e, do ettfnre/
doze kcpij beef': veel gelijkheld vat het
was to kort, men heeft ` dear een fink
oorfpronkelijke; verbinding,betrekking,
aangezet; berigten, berigt geven, ver.
Le
que ces deux affaires out ensem.
halen, verflag data. II a to fidelement
tout ce qu'il a entendu , hij heeft get,roui;
ble, ,verbinding, waarin deze twee
taken .met elk-ander 'loan. Ceci n'a,au.
berigt,'verhaald, al wat hij gehoord
con — avec ce que vous dices hier, di t
beefs. Il ne rapporte point la chose ao
float in geene betrekking tot hetgeen gij
vrai, verhaalt de zaak aft roar
gisteren zeidet. I1 fain considdrer les di.
waarheid. Le fait a etc to tic la sortio.i.ds
vers rapports, que les choses out entr'elles,
zaak is its Bier voege verhaaldov,--eqe!
men moet de onderfeheidene betrekkingen
circonstances d'une bataille,' ver/lag then
averwegen , die do dingen -onderling
van de onsfiandighoden van eenen flag
de mid. pl. oprispingen (der
aan,brengen,.4ikken. Ne
4ebben;
vant lui tl rapporte‘ touts zeg niets-vior
osaag.), opbrekingen der f)ifzen, yr.
Les les aliments flatneux causent sou•
hem, hij kilkt -alles. On m'a quO
vent des — I, de radijzen, de 'inderige
vous avez lit du mat de moi, men hoe ft
Pijzen veroorzaken dikwifis oprispin.
suij aangebragt , dat gij kwaad van fnii
.gen; t. de jard. Terres de opgefchudgefproken hebt; ganhalen, bifbrengen.
ale aarde. Cette terrasse n'esc pas solide,
II a -7, tO "(cite) plusieurs beaux passages
elle n'est que des terres de —, dit .orras
lie cet auteur
hij beef: vele feheene
is niet vast , het fsfleehts opgefchudde
plaatfen Evan diets fcheijver aangehaali,
Garde; t. de men. Puvrage de pieces de
L'exemple seil (allepie)-ne prouve
ingelegd werk. Une table de pieces
Tien, hit voorbeeld, dot ht., beef: kijgoe
de —, cone tafel van ingelegd were, nit
brag:, bewijse niets; getrekken‘,.knrige
ingelegde fiukken beflaande; t. d'arith.
ten , wenden. toutes ses action: itverheuding, betrekking (raison), yr. van
gloire de. Dieu, al zijne handelingen too
twee getallen,of grootheden tegen elkanGods eer inrigten. 11 rapporte tout 4 son
profit, hij rig: alles tot ,zijn voordeel
der. Il y a le mime s—, ou la mime raiqu'encre 3 et 6, tusfchen
son entre 6 et
in; afleiden, toe betrekken. rappor,
en 12 heeft dezelfde betrekking, ver.
to son origine a la maison royale ., hij beide
holding als tusfchen 3 en 6. La
zijnen oorfprong of van het koninklijke
terre est petite par — au soleil, de aarde
huis. On rapporte la fondation de Rome
a Romulus, men leidt de jlichting van
fs klein in betrekking tot de Zen; t.
de mar. — is de mares, het feel in•
.Romikf van Romulus ;opbrengen,Vookltrekken of opfluwen van het water
brengen,_ dragen, o leveren. Cecte terre
bij form weder of fpringvloeden; par
rapporte beaucoup,
land breng: veel
— a, prep. quand a —, met betrekking
op. Sa charge rapporte trois Mlle florins
par
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par an, zijn ambt b_rengt jaarlijks drisi Rapprivoiser, V. a. weder, op niettw tern.
luszend
gulden
op,
op.
On
a
effarouche
cet
Ces arbres rapportent
Min, tam maken.
ide beaux fruits, deze boomen
dr'agen [chooseau, on aura de la pcine a le —, Wien heeft
se vruchten. Soli argent rapporte six
dezen vogel fchuw gemaakt , men zal
pour cent, zijn geld brengs hem zes ten
moths hebben, hem weder tam to maken.
Itonderd op. — un angle Or up papier, Rapprochement , toena(lering, weder,
eenen hgek op een papier maken, overzamenbrenging , vereeniging, bevredi.
brevet: ( bij de Vandme ters); t, de com.
ging,vr. Travailler an — de deux families,
un article, eenartikel overdragen; t. de
wan de vereeniging van twee familiets
jar. (annul r) une loi, tin arrét, eene
werken. Voila un auquel on ne s'atten.
wet , een beguit vernietighs,.opheffen;
doit va4 dat is tens weder bijeenbren.
t. de pal. proces,uue affaire, een
ging , bevrediging, die men niet had
regtsgeding , gene-zaakinleveren daar
verwacht ; t. de jard. Le — d'uq arbre,
vab berigten een i,erflag doen.' Ce juge
het inkorten van eenen boom.
rapporte bien, clio regter doer een geed Rapprochpr,, v. a. weder, op nieuw nodeyerflag, berig; geed; v. n. epbre*en,opren , naderbij brei gen , nader bijeess
rispen (van fpijzen fp.rekende). '11 faut
brengen, naderbij voegen, nader zeteviter de manger des ivandes quo Fapporten.' un corps d'un autre,' een ligchaans
ient, men Moo vermijien van fpij zen to
Nader bij een ander zetten. Rapprochez
eten, die opbreken; t. de mar; La mer
la table du feu, zet de tafel nader bij
rapporte beauc8up, het %later fluwt flerk
het vuur. Les lunettes d'approche ou de
op ; daar 4. ogst veal eater wet den
longue vue rapprochept les objets, de vet=
yloed btnnen. $e — v, r. overeenrekifkers brengen dg voorwerpen nader.
omen; betrekking W hen; zich
bij , doer dezelve naderbij zlen; 4.. —
ken. Tout ce que nous avons vu de sa conles circonstances d'un fait, de omfiandt'gdinte, se rapporte fort 4 ce qu'on nous en
heden van eene daadzaak tegen elkander
avoit dit, al rat wij van zijn gedrag
bouden , in aanmerking nemen, — des per.
gezien hebben, km: evereen met het gesonnes broutlides, oneenig geworden pee.
ne men on: flaarvan beef: gezegd. N os
verzoenen;
fonen weder vereenigen,
inclinations se rapportent en toutes choses,
de chas. — un serf, een hers opfporen;
onzegenegekloden gelij ken elkanderdlemt. de jard. — un arbre, eenen boom ins
pen in eller met elkander overeen. Ce
korten. Se —, v. pers. zich naderbij
pronom se rapporte au nom precedent, di(
voegen, zieh naderbij fchikken, nader•
yoornaamwoord . heeft betrekking op het
bij komen. Rapprochez . vous, que je vOua
avoorafgaandewaanswoord. Ces deux condise encore tin mot, kom naderbij, epdat
leuri se'rappartent bien, deze twee kleuik u nog een woord zegge. 11 etoit, it y
yen komen geed met elkander overeen,
a quelque temps bien dloigne d'uu accord,
voegen zich gqed to zamen. Son humeur
mais aujourd'hui it se rapproche, hij
ne se rapporte join: avec celle de son frede voor eenigen tied naar geen accoord
re, zijne inborst komt nit ; overeen met
luisteren, maar nu komt hii naderbij,
die van zijnen-breeder. Cette nouvelle
hij laat zich vinden.
se rapporte 'ce queje volts ai dit, deze Rapsdide ou Rhapsode, (homdriste), zanger
Hiding heels betrekking op hetgeen ik
der gedichten, der zangen van Homirus.
n gezegd heb. Vela peut 'se — a Bien des Rapsoder; zit Raccommoder.
choses , dat kan op vela dingen betrekking Rapsodenr, zie Rapsode.
heleben. S'en*
q. q. de q. ch., zich Rapsodie, f. enkele verzen en pleatfen vats
in eene zaak op lemand beroepen.
Vomerus • t. de mapr. mengelmoes,
font d'accord stir l'achat, mais ils se sont
menraapfel, o. rapfodie. Tout son disrapporteS du prix a votre oncle, zij zijn
zijn gansch gefprek
cpurs n'est qu'une
den koop yens, nsaar wegens den prijs
is flechts een mengelmoes.
bebben zij zich op 'awn oom beroepen. Rapsodiste, m.prulfehrifver, fchrijver yaw
m'en rapporte aux Maitres de l'art, tk
bijeen geraapte flukken.
beroep mif op moister" van de kunst. Rapsodomancie, f. waarzeggerij nit verzen.
s'en rapportera a son serment, men zal Rapt, an. vrouwenroof, an. fchaking.
is zaak op zijnen eed latest aankomen, Rapure, f. rapfel, a.
d'ivoire, rapfel,
naar zijnen eed beflisfen. je 'Wen rapporte
afrapfel van ivoor.
k Ma derniere lettre (je m'y refire), ik be- Rapuroiy, m. t. de salp. ketel, waarin falroep ms7, ik laat het aankomen op =iipeter gekookt words, yr.
ven laatfign brief.
brandewijn nit rifst, m.; t. de
Raque,
RaPP orte ur , m. overbrenger berigter van
mar. (pomme de racage), rakkloot , o.
een geding; (juge), 4.fter, die den t Itaquedenare,
gierig4ard, die allot tot
Iaat van een geding opgee t ; t. de geom.
zich wit feArapen
overdrager, transporteur, werktuig
(Li;
de k n) die lets
indere
Itaquedon,
m.
t
vaarmede men hoeken op het papier
;weggeeft, en het dan terug vraagt , die
pees, of de gegevene daarep overbrengt ;
met de eene hand lets geejt, en met do
hoekmeter ; t. d'horl. zeker werktuig der
andere het weer terug neenit.
borologiemakers , on; den affland to meten Raquer, v. n. t. de mar. zich afwrifven.
Van zekere punten ofgaatjes op de plaat.
Les cables se raquent (s'ecorchent en se frotReporteur, - euse f. aanbrenger, vertaut), de touwen wrijven zich af: Un
illikker, aanbrengfier, verklikjter. De.
cable raquè , een touw dat al:. of doorgefie;-vous de lui, c'est un—, vertrouw hem
wreven heeft.
niet, hij is een aanbrenger.
raketmaker.
Raquetier,
Rappiendre, v. a. herleeren, op nieuw lee Raqueton ,
breed raker,
ran. 11 a oublie le calcul, it faut qu'il le Baguette , f. taket, kaatsnet , o. pour
rapprenne, hij beef: het I ekenen Verge.
le volant, pale:, o.; Jeer: van fchoen,
stn, hij moet het liorleeren.
haast ah een raker gemaakt, vaarmede
do
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de Ivilden in Canada op de fneeaw loo- Rarissime, adj. fam, zeer zelden,

pen; zeker net om vogels te vangen ; r.
de sharp. zekere Lange zaag; t. de bot.
(carciasse, nopal), Indiaanfthe vijgenboom; t. d'hist. nat. foort van koraal gewas; prov. Casseur de s, een die zicb
beroemt ices gedaan to hebben, dat niet
zoo is. Ce qu'on n'a pas de la — on l'a
4u baton, wanneer men niet kan, zooals
men wil, dan moet men wilier's, zoo als
men kan.
Rare, adj. zeldzaam , fchaarsch ; ongemeen,
zondetling. Un cas een zeldzaam
geval. L'argent y est—, het .zeld is daar
chaarsch, dun gezaaid. Ces medailles
sont s, deze gedenkpenningen zijn
fchaarsch. Un — exemple de vertu, eon
zonderbaar voorbeeld van deugd. Un
secret — et merveilleux een ongemeen
en lvonderbaar geheim. Cela est —*en
sOn espece, dat is ongemeen in zijne
foort. Une beaute, eene ongemeene
fehoonheid. Vous avez eu la une &range
conduite, en verite vous Ares un homme —,
gij hebt u daar op eene vreemde, zonderlinge wijze gedragen, gij zijt een
zonderbaar man. 11 est — de trotsver, qu'on trouve des amis aussi sinceres
que lei, het is lets zeldzaams, $e vieden , dat men zoo opregte vrienden
vindt, als hij; t, de med. Uu pools
ou lent, eene trage, langzame pols ;
1. de phys. dun, fijn. Plus les corps sont
s, flus ils sont legers, hoe dunner de
ligchamen zijn, zooveel te liver ;ijn ze.
L'air est plus — que Peau, de lucht is Ryser, dunner dan het water.
Rardfacient, adj. dat verdant, uitzet.
itOfactif, iye, adj. Rarefiant, e adj. ver
dunnend, uiezettend; t.' de med. Uu rem44e —, un
s. een verclunnend go.
neesmiddel.
yerdunning,
uitzetting. La
Rarefaction, f.
— de Pair, de verdunning der lucht.
Rarifier,. v. a. t. de pays verdunnen,
zetten. Le chaud rarefie les corps, de hitte zet de ligchamen nit. La chaleur rar44'e Pair, tie hitte verdant de lucht.
Rarenient , "adv. zelden, ftkaars. Cela arrive —, dat gebeurt zelden. — les Isomines riches sont tres-heureux, zelden zijn
4e riike menfchen zeer gelukkig On
trouve — de relies gene, men vindt fchaars
zoodanige lieden.
de med. La — du sang,
Rarescenee, f.
des hunseprs, de verdunning, de dui:herd
van het bleed, van de vocheen.
arescibilitè, f.aitdamping,verdunning,uit' wafeming (van het water), yr.
Rarete,- £ zeldzaamheid, fchaarschheid. Cette etoffe est chore a cause de sa doze
fief is dour wegens hare zeldzaamheid.
La — en augmente le prix, de fchaarschheid verhoogt den prijs daarvan. Pour
la — d pi fast, om de zeldzaamheid ran
het flak; voor tie aardigheid; ern' de
klucht , wegens het zonderlinge ; pl. (curiosit0s). Un cabinet de — s, een kabi.
net, eene verzameling van zeldzaamheden, rariteiten; t. de phys. hoedanigheid
van een uitgezet, verdund ligchaam.
Rarifeuille , e , Rarifolie, adj. t. de bot. p. u.
weinig bladeren, weinig ver van elkander flaande bladcren hebbende.
Rasiflore, adj. t. de bot. weinig bloomer:
hebbende.

I

Rarite , f. t. de phys. dunhetil, broosheid.
Rarrivee ou Rarivee, f. C. de mar. het atmkomen veer de tweede keer.
Ras, m. t de com. rat, o. (boort van fief),
Dp — de S;cilc , Siciliaansch ras; het
eerfle trekijzer veer het gouddraad (hij
de gouddraadtrekkers). de Piemont,
maat van Piemont, overeenkoniende wee
eerie Franfche halve el.
Ras, e, adj. (rase, e), 4. efchoren, kaal,
II a la tOte — e , hij heeft een kaal
hoofd. Ce Chien a le poll —, die bond
beefs. geheel kort gefchoren haar. Du
velours —, gefchoren fluweel ; t. d'econ.
Boisseau mesure e, vlak afkelfreken
fchepel, vlakke, afgefirekene maat. Verser du , a — de bord, een glas tot aan
den rand vol gieten. En e campagne,
in het vlakke, opene veld. Abattre une
maison a— de terre, een huffs tot op den
grond toe afbreken, nederwerpen; met
den grond gelijk maken; t. de gr. tine
eene gladde koperen plant,
table —
waarop nog niets gegraveerd is; fam.
C'est une table e, o4 Pon gravera tout
ce qu'on voudra, men kan nog allot met
hem doen , war men wil; t. de mar. Vaisgefirekt fchip, dat laag bij het
seau
water ligt, of dat zonder masten
Bateau —, opene fchuit. — Peau , gelijks
water. de mark, florke dOortrekking
van het tij door eene naanwte, zoodat
het gevaarlijk is , on:claardoor to varen;
dwa al- of warlfiroom. —de carOne, kielvioed.
Rasade, 1. ` boorde vol glas , o. 11 a lan' six
— s, hij beefs ZfS glazett lroorde vol gedronken.
g
Rasant, e, ac11. t. de fort. Ligne
flrijkende, evenrakende linie.
befirijkend vuur. Vue —e, uitz;gt over
. het vlakke land.
Rasar, m. flechte druif, yr.
Rascasse, f. zeefchorpioen.
Rascation, f. reutel in de ,keel., door let
bloed veroortaakt, dat de ademhaling
Ole, van SeJ.vie.
belet, y r.
Rascien, m. f. inwoner van SlavoRase , f. t. de mar. fcheeppek et; harpuis, o.
Itasement, m. L imil.fleehting, flooping,vr.
Le — d'une place, d'une forteresse, het
fiechtfn, de flechting, het ontmantelen
van eene plaats, van eene vesting.
Raser, v. a. jcheren; flechten, afbreken,
poopen. Ce barhigr rase bien, doze barbier fcheert good. Un rasoir qui rase bien,
un
een fcheermes, dat good
bitiment, le rez pied, rez terre, een
gebouw floopen, het tot op den void tee
flechten, met den grond gelijk makers;
prov. Un barbier rase Pautre, de eerie hand
wascht de andere, menfchen van een en
hetzelfde handwerk onderfieunen, werken elkander in de hand; t. de mar.
un vaisseau, een fc';ip rafiren, het boven
work daaraf nemen, om het met eene
batterif of tot eenen kiel ligter to ma.
ken ; fig. diet vootbij gaan , voorbij
flrijken, affchampen, even raken.
bane lei rasa le bras droit, de geweerkogel raakte even zijnen arm ; t. de
mar. -,- un roche, la cote, kort lank!
eene rots, tangs de knot varen; de
man. Ce cheval rase le tapis, dit paard
rent kort bij den grond , heft de voetcn
niet regt op ; t. de fauc. L'oiseau rase
Pair,
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derijen. — des materiaux pour b'Itir, bone,fair, de valk zweeft, verreert bijkans
.floffen om to bouwen, bijeen brengen.
zifne vlerken niet ; t. de Chas. v. n. ou
— des troupes, troepen bijeen verzamese —, zich bukken, zich verfchuilen. La
len, tot een leger vereenigen. Les sol..
perdrix rase ou se rase, quand elle aperOit
dats disperses sont déjà rassembles, de ver.
jes oiseaux de proie , de patrijs , het veldgrooide foldaten zijn reeds bijeen ver+
hoen, verfchuilt zich, wanneer het 'roof
zameld; t. de men. weder in elkander
vogels gewaar word:. Le lievre itoit rase
voegen. On a'clemonte ce cabinet it faut
Bans son etc, de haas lag gebukt in zijn
le —, men heeft dit kabinet uiteolkanleger ; v. t. de marech. Ce cheval rase
der genomen , gij moat het weder is; ellion plus, dit paard teeken; niet mei+,
kander voi,een; t. d'opt. Le miroir ar.
men kan eon zijne tanden den ouderdom
dent rassemSle les rayons du soleil dans tin
niet ontdekken. Se —, v. r. tick fcheren.
point appele le foyer, de brandepiegel verJe me rase not-mdme , ik fcheer mij zelzamelt
, hereenigt de flralen der zon
Ten. Il se Fait — par son valet de chambre,
een punt , dat men het brandpunt noemt.
hij feat zich, door zijnen kamerdienaar
Se —, v. pers. zich weder vereenigen
fcheren.
verzamelen. Its se rasseniblerent au totif
Ilasetce, f. gemeen ras, o. (zekere flof),
de , zij verzamdlden, vergaderdes
flemdraad , klein ijzerdraad om de too,
zich rondom hem.
nen zwaar of iachter voort to brengen
door se drukken op het tongwerk der or- RasSeoir, v. a. wader OM maken. une
kutre, une Pierre qui vacille, eetien balk,
gelpijpen.
eenete fieen die waggelt, weder vast ones.
Rasibus, prep. en adv. pap. ieer kort bij,
ken. — un fer au pied du cheval, east
glad af. Le coup lui passa du nez, het
hbekzer van een paard, dat los gegaats
fchot vloog hem kort, digs bij den ;sees
is,
wader vast maken. Du pain rassis,
voorbij. On lui a core les oreilleS tout
—, men heeft hem de ooren glad af, geoudbakken brood. Esprit —, bedaard ,
ematigd mensch; v. n. fig. De sang, de
heel en al afgefneden.
swig rassis, in kouden bloede met beRasiere, f. t. de com. korenmaat its Tflaan'
daarden zin; kezinken, opheideren.
deren van 120 ponden.
IL
faut laisser l'eau, men meet het water
Raskoluris ou vieux croyants, pl. Raskoluiwat laten fiatin om to zidken. Le café
ten of ondgeloovigen, fekte in R.usland
West pas encore rassis, de keg, is :nog
aan de Wolga.
niet gezonken; heeft zich nog niet gee.
Rasoir, m. fcheermes, o. Repasser, aiguizet. Laisser le temps, het seeder beser un een fcheermes aanzetten, flijpen ; t. d'hist. nat. — ou Rason , zekere
fiendig faun woeden, wachten tot dat
het seeder zich seat gezet heeft. Se —,
zeevisch met eenen Aherpen rug, foort
v.
zich weer nederzetten. Je vais me
van dorade (coryphene).
Raspaillon,
ik ga wader zitten. Les juges se suet
zie Sparaillon.
rassis, de regters hebben zich weer ne.
Raspation, f. t. de chin, vijling, verdeeling
dergezet. Le vin se rassied, de wife wordt
des ligchaams door eene vij1,•vr.
klaar. La met se rassied, de zee wordt
Raspatoir, m. on Rugine, t. de chir. fchaaf.
bedaard. Laisser a Paine le semps de se
Ines , o. wondheelers
om eens men—
de son trouble, aan de ziel den tiff
yr.
fchen been to vfjlen,
laten zich van hare onrust to herhalen,
Raspecon on Rat de mer,
gemeenlijk
to bedaren.
aranoscope tn. zekere visch.
Rassade , kleine glazen koralen van ver- kasserener, v. a. seeder doen ophelderes. Le
soleil paint et rasserena le tempo , de zon
fchillende kleuren, waarvan de twarten
verfcheen , en deed het weir weder ophelde•
veel louden.
ran; fig. wader vrolijk, opgeruimd ma.
* Rassasiable, adj. fam. verzadelijk , der to
ken.
Votre arrivee lui a rasserene le visa.
verzadigen if, verzadigbaar.
ge, ewe aankomst heeft hem tilt; gezigt
Rassasianc, e, adj. verzadigend. Des vian.
weder vrolijk gemaakt, opgeh,elderd. Se
des —*tes, verzadigeetle fpijzon.
Rassasiement, m. verzadiging.
—, v. r. seeder ophelderen. .En apprenant
Rassasier, v. a. verzadigen. 11 est de si
cette nouvelle, son visage se rasserána,
toots hij doze tijding vernam, hedderde
grand appecit, qu'on ne pent le —, hij
se
op. Je l'ai trouve tout
heeft zoo grooten appeteit, collect, dat
zijn gezigt weder
men hem niet kan verzadigen. Il devoit
rasserdne ik heb hem wader geheel yrolijk gevo)nden.
dtre rassasie d'houneur, de richesses, hij
meet met eer,, met rijkdommen verzadigd Rassieger, 'v. a. weder, op nieuw belege.
zijn. II ne sauroit ses passions, hij
ran. L'ennemi avoit rassiege la ville, da
vijand had de fled op nieuw belegerd.
kan zijne drifters niet verzadigen. Se
—, v. pers. zich verzadigen, verzadigd Rassis, se, adi. et part. zie Rasseoir.
worden.
Rassis , m. t. de marech. oud weder opgeltgd
Rasse, f. t. de forg. eette zekere kolenmaat.
hoeflizer, o.
R assee, f. mande vol met kolen.
Rassote , e, adj. verzot.
Rassemblement, m. verzameling,vr. verzame. Rassoter,, v. a. inns. tie InFatuer, Enterer de.
len, bijeen zamelen, o. (nouv.). Le — Rassarer,, v. a. gdrust aan-, bemoe.
digen, weder moed geven. Le temoigna.
des troupes, het verzamelen der troepen.
ge de ma conscience me rassure, de getui.
Le — des pieces necessaires, de eeerzame.
genis van mijn geweten fiat mij gerust.
ling van de noodige liukken; zamenloop,
La presence"de l'empereur rassura Parmee,
toeloop ,m. II y cut, it se fit un dear
de tegenwoordigheid van den keizer gat"
ontflond, er was een zamenloop.
Rassembler, v. a. bijeen verzamelen,
aan het leger weder moed; ondergeutten;
een vergaderen ,.bijeen brengen. 11 raswader vergerken. une muraille qui va•
semble quantite de tableaux, hij verziiite
title, ocean waggelenden muur onderfieu.
melt, vergadert cone menigte van fchil.
nee. L'arche de ce pont a besoin d'etre
ras-
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rassaree, de boog van deze brug met we•
der verfierkt, ouderfieund worden; fig.
weder bevestigen. Cet evenement le rassura
tar le trtme, deze gebeurtenis bevestigde
hem weder op den troen. Se —, v. r.
weder moed fcheppen 4 grijpen; bedarsn;
zich gerust
Je me rassure sur sa
promesse, ik mij gerust bp zijne belofte. L'orage est encore loin , ra.ssurezvous, bet onweder is nog vet af, fihep
,nseed, wees bedaard.
last, m. germanique, oud Duitfche Wegof landmaat van 2258 halve roeden.
asure, f. affcheren van het hoofdlsaar en
den baard, o. La — dtoic tine des peines des
femmes adulteres, het af/cheren van het
haar was eene vein de firafen der echtbrekerinnen.
Rat, in. rat, tot, lir. Les — s ont mange
ces fruits, de rotten bobber, doze vruthten opgevreten. Le chat a pris un gros
—, de kat heefk eene groote tot Bevan.
gen. — d'eau, watePPot. — de pont, de
Tartarie, zie PolatOudhe. — de Surinam ,
;Fe Phalanger. — de Pharaon on d'Egypte ,
zie Ichneuma. — des Alpes, zie Mar.
motte. d'Anierique, zie Maipouri. —
blanc, aiie Lerot. — des bois, zie Sqrmulot.
t de cave, pl. fam. tin den
Franfehen tijd) kelderrotten, wijnpeilers; t. de
— de cave, waskaarfen
et dik katoen yr.; t. de — on
xi s, maalfiroom flerke. firoom ; allot of
Pent, gebruikt ow een (chip to kalefateren. La snort aux — s, vergif coot de
rotten, foort van rottenkruid, o.; fig.
fam. ou prov. Ce pistolet a pris un —,
deze piflool heeft Eeweigerd, geketst , is
tsiet afgegaaei. Nous n'avons pris qulun
seize aanflag is mislukt; wij hebben
niets uitgevoerd. Vous avez des — s dans
la tete, fig.,* hebt tiluizennesien, wonderiifke grillen id het hoofd. 11 pueconiine un mort fi hij flinkt alt eene doode rot. Il est gueux comme on — d'eglise, hij is too kaal als eene rot ; hij
is doodaret. Un Hid a — s, eene doiskere
woning. Etre comme le -.4 en paille, in
volmaakt welzijn leven.
Rataconer, v. a. pop. zie Racccimmoder.
Ratafia,, m. ratafia, lekkere drank van
brandewijn, fuiker en vruchtennat , yr.
R.atatine, e, adj. ingekrompen, gerimpeld.
Pomme —de, gerimpelde appel; fig. C'est
une vieille — de, het is een end gerimAvoir le visage —, een gerimpeld
, peld gezigt hebbeti.
Ratatiner, se , v. pers. moon kritnpen, timpelen; gerimpeld worden. Le parche.
min se ratatine au feu, het patkensent
krimpt bij het year inedn.
Ratan, m. zie Rotin.
Rate, f. milt, vt. Avoir la .4 opilie, vetfiopte milt hebben. Oter la — a un chien,
caner, hoed de milt uitfnijden. Mal de
miltziekte ; fig. S'apanouir la—, zich
yerlustigen, de lever fchudden ; fchudden van lagchen.
Riteau, m. hark, vr. Un — a dents de bois,
cane hark met houten tan4en; t. de mar.
on ratelier, nagelband met karvifinagels doorfloken, om touwwerk aan to beleggen. — en poulies fchildpad met esnige in de lengte onder elkander geplaats.
to fchijvcn t welke op verfcheidene plaat.
foss in het suig kunnen worden gebruikt,

RAT
' .... de. vergue , kamrat op de Ofdeerdtat.i
oil de rabanden door le fleken , ter Haat..
fe waar dezelve de ra nig t kunnen onivatten; t. d'hist. nit. zekere rare fchelp i
y r.; t. Whorl. gedeelte van het rad in
een horologie, o.; bij de lifts/lagers,
waarop zij huttne draden vast maken 4
helifl, m.; t. de serr. tanlen in een fief.
Itastel, m. t. de coin. zeker erfisch gewigti
entreat een Fransch pond, 0.
Ritelee, f. harkvole Une — de fain, eenif
harkvol hooi ; fig. fam. al wat men weet
ef denkt. Pen dirat ma —, ik ial er ibik.
ne meening , mij ne gedachten vasi zeggen:
RAteler, v. 0. harken. On a rhea cette
allee, men heeft doze loan geharkt. -,1
des foils, hooi to zamtn harken.
Rdtelet. M. t. de manuf. ljzeren kam, vrA
Rateleur, m. hdrker.
(miltzuchtig:
t Rateleux, — se, adj. i. de mad. milttitk,
Ritelier, m. ruif, yr. Mettre dd foin ad—,
heel in de ruif doen. Attacher le che4a1
du —3 het paard aati de ruif vast bin.
den. — d'arnies, geweerrek aan etnen
muu r. — de itneue, quedezak bij het
biljard. Ce .chaiseur a un—bien garni J deze lager heeft een geed voorzien rak 4' t.
de Buis. rek i waarop men wildbraad can.
ophangt; bij de mtstfenmakers , sent
kleine plank met beettentanden voorzien, wharop men mutton enz. walks;
fig. fam. Un beau —, ten fchotn gelds.,
...rchoone rifts tandOn; prov. Manger it
plus d'un —, meer wel opbrengende amb4
ten hebbers, verfcheidene inkomsten heb;
ben. Mettre le — trop haut i q. q., „see=
mand cent zaak al re moeijelijk makenis
t R.atepefiade, f. vledetmuis, vt.
Rater, v. ii. ketfen, weigeren, niet af..
gaan. II adroit toe ce lievre, mail soil
fusil ?ata, hij zoude did haas hebben
doodgefclitten, maar zijn geweer 144'.
genie, ging niet af; fig. mislukken, tills
oognserk niet bereiken. Votre frdre a raws
td, uw bteeder heeft misgefchoten, zijti
oogmerk niet bereikt; v. a. misfchietenf
Il a rate ce lidvre, hij heeft op dien haal
misgefchoten; , t. 'de sof. de suer. Lei
causes ratees s'aigristenti het vats. de rotten aangevretets ftsikerrilit
wozuur.
rk
Rathapygisme, ni. foort Y'an fpel ,.hdndge.■
klap , o.
Rader, .m. -.-- tare, f, pop. grillig ,monsehi
gek ,zotskap, gekkin, zottin.
Ratiere, f, tottenval; lintiteikers :steam,
em lusfen tit makers._
Ratification 3 f. bekrachlidingi bovistiging,
flaying. o.-- *erlYule, par écrit t mondtlijke, fchrifteliike bevestiging. Signer la
— d'ud cobtrat, de bekrachtiging van eels
ilordrag onderieekenen. On attend la —
de la ,coot d'Autriche, men verwacht do
er, van het Oostenrijkfche hof.
Ratifi
Ratifier,
v. a. berrachtigen , bevestigen,
ratificeren. II promet de fake — It on pat
sa femme, hij beloofde de bekrachtiging
van zijne vrouws zijne. Je ratifie tout
ce qu'on vous a promis de ma part, ik'beVestig, ratificeer, al war men u van maine/ntwege beloofd heeft. La pail( est ratifies
par les trois princes, de vrede is door de Brit
vorsten geratificeird.
Ratillon, m. kleine rot, rat, vt.; t ekere
zie Raieton.
e,
Racine, f. ratijn (flint baai), o.
Racin
Rattner, v. a. rassjn saliootfin: Falie — Pm
ha.

RAT
habit de (trap, ten taken: kleed als ratifn‘
laten makes:. (fchrandere,beoordeelitig.
tatiocination, f. vernuftige redenering ,
Ratiociner, v. a. vernuftige fluitredenen
tnaken; op eene fchrandeOe wijze beoordeelen.
Ration, f. t. mil. rantfoen, o., dagelijkfche hoeveelheid (portie) eten veer de
troepen enz. , vr. — de pain , eantfoen
brood. II recoit trois —s de fourrage , hij
Ont y angt drie portien vtieder. On a deja distribue les s aux soldats, men beefs
reeds de rantroenen aan de foldaten uitgedeeld.
Rational, in. t. d'hist. juive. (pectoral)borstlap der hoogepriesters, vs.
Rationalisme, m. bovennatuurkfin.
de , die de voorwerpen flechts afgetrokken
berchonwt, of zoo ver zij mogelijk zijn,
geloof door het vernuft, o.
Rationnel, le, adj. t. evehredig. Horizon —, ware gezigteinder, gezigteinder,
die de wereld in twee halfronden vet.eleSt ; t. de math. Nombre —, racine —
les, door de eenheid meetbdar getal, meetbare wortel , rationaal wortel.
Ratio, m. t. de bouch. darmvet, fcheelvet.
Faire fondre le — pour en Aire des chandelles, het darmvet latex fmelten, ens
daarvan haarfen to makeii; varenkruid,
o.; t. de cow. zeker Perfiaantch gewigt
Om ,marlen to wegen, o.
atiser, v. a. — le feu, het vuur opfloken.
Ratissage, m. t. de jard. affchofelen, het
onkruid flechts van boven den grond affchofrelen, zoodat de wortels nog in de
aarde bliyyen.
Ratisse , t. de jard. gefl. hoirelde plants, iir.
Ratisse . caisse, m. t. de fond. plank em het
zand van de vormen to vero-aderen, vr.
Ratisser,, v. a. afrehrapen,affchaven, fchrapen. ton cuir, du parchemin 4 seize huid,
een perkement affchrapen; t. de rel. —
Ia gouttiere d'un iivre , de h,olle fnede van
eon boek fchaven (veer dat dezelve verguld wordt). 4.- des navets, des pommes
de terre, rapt:: (knollen), aardappelen
rchrapen. une allee ,‘ eene Man fchof_telex , her onkruiel flechts van boven de
aarde affehefelen.
Ratissette, 1. klein hasten werktuig ,waar.
merle de fleenbakkers het gereedfchap
reinigen; t. d'art. haardifzer, o.
Ratissoir, m. geellopardraad, welk: einde
plat en breed so, dienende om de kleppen van de orgelpijpen se reinigee.
Ratissoire, f. t. de jard. fchrapijzer o.
[chefs!, vr.
fchrabber,
a sonliers, fchrapifzer voor eerie deur, om
de fchoenen of to fchrabben1 t. de bowl.
breed ifZer, waarmede de bakkers het
deeg afgeken, o.
de ramoneur, fchosr.
fleenvegers fchrapijzer, fchrabber.
Ratissoire, f. affchrapfel affchaafrel, o.
Les — s des carottes, des navets, het af.
fchrapfel van wortelen a peen of knollen.
R atoire , tie katiere.
Raton, m. t. de pat. klein taartje , o.; t.
d'hist. nat. — on vigilant du Brasil, kleine rot in Brazilit. :rabies', krabben
vreter ; fig. klein kind, retie, o. Venez
ici mon petit —, kom bier mijn retie.
Ratophage, m. t. d'hist. nat. rottenvreter.
Rattacher, v. a. weder vast waken, .fleken,
vast hechten. Rattachez votre fichu, fleck
awes halsdoek weder vast.
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Ratte a Ia grande queue, f. zie Mulot.
snha..
Ratteirmire, v. a. achterhalen, weder
len. 11 est parti, ii y a tone deini-heure,
vous pouvez le —, hij is veer een
tour vertrokken, gij kant Item weder
halen. Je le ratteignis pros de la porte,
ik achterhaalde hem bij de poort.
Rattel, m. Afrikaanrche bunzing, vs.
.Rattcndrir, v. a. malsch, iacht , week doers
ivorden, vermurwen. Le rim ee ratten•
drit dans Nan, het leder worth week its
het water; fig. — le coeur, het hart week
waken, vermurwen.
Rattraper, v. a. wed& bereiken, betrap..
pen ; hernemen • dchterhalen; wederkrijgen, weder inhalen. 0% a rattraps ,ce
Prisotinier, .men heeff dezen gevangenets
weder gekregen. torijours devant, je
vous rattraperai satts peine, ga maar voore
tat, ik zal to zonder moeste wel weder
inhalen; weder bedriegen, bedotten;
fam. On tre m'y taitiaPera pads, on, biers
n qui m'y ratrrapera, men zal mil niet
weder too bedriegen, zoo opligten; die
meet zee, film, loos zijn, die mij wader zoo zoude kunisen betiottem
Rature, f. doorhaling, doorfchrapping(van
fchnft), yr. Le notaire et les parties one
apProuve la — tie cet acre, de notaris en
de par:lien fiebben de doorbaling, doors:
.fireping in deze akte goedgekeard. —
d'étain, afdraaifel Van tin. Les — s
parchemin, affchraapfel van parkement.
Raturer, v. a. stitfchrappen, doorhalen ,
ces deux lignes
doorfchrappen. II faut
men mot dezS twee repels uitfchrappen.
— du parchemin , parkement affchaven,
affchrapen. Fer a —, fchaaflizer.
Ratureur, m. die het parkement affchaaft,
affchraapt , of de wife huid daatvan
afneemt,
Ratureur, zit Parent,
Raucite , f. p. u. fchorheid, heeschheid. La
— de la voix est desagreable , de fchorheid
der fled is onaangetsaamo
Raucourt, Rocourt, zie Roucon.
Raunir, zie Vernisser.
Rauque, adj. fchor, heesch. Une voix
eene heefche gem. II a q. ch. de — dans
sa voix , hij heeft lets fchors in zifne
Rauvolfes , f. pl. R-eflacht van planten ,foort
van hondendood.
Ravage , vernieling, verwoesting. Le
debordement de ce fleuve a fait, a cause ,
beaucoup de —, de over grooming van doze rivier beefs veel verwoe-sting veroor.
zaakt. Les ennemis ant fait nn grand —
dans ces villages, de vijanden hebben ee•
ne groote verwoesting in die Jelin Re maatt; fig. wanorde. Les 'passions font
de grands s dans les coeurs des jennes
gens, de driften rigien groote wanords
aan in de harten van jonge l laden. La
petite verole a dojo fait de grands s, At
kinderziekte (de pokken) !teen' reeds
g roote vernielingen veroorzaakt, vela
kinderen weggenomen.
Ravager, v. a. verwoesten, vernielen. Les
pluies one ravage cette contree, de regent
hebben dens landflreek verwoest. Les
soldats ravagent nos campagnes, de foldaten verwoesten onze velden.
Ravageur,, m. verwoester,, vernieler.
Ravale, f. werktuig om den grond to wa•
terpasfen.
Ravalement; in. t. de mac. bepleieteritig ,
be.
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befit-liking, yr. Faire 1e — d'un mur
de bepleistering van eenen muur doen,
eenen muur begrifken ; t.de mak. verheoe
ging van het dek, zoo als men op kleine
Yaartuigen •heeft, slat hetzelvt achter
den grooten mast een voet hooger worth
gelcgd met een optrapje om daardoor
weer hoogte in de kajuit to krijgen; t.
de mus. Clavecin een klaverimbaal,
— bel, welke meer klavieren , heeft dan
gewoonlijk ; fig. (vieux) vernedering.
Ravaler, v. a. weder ivflokken. — la salve,
het fpeekfel weder inflokkeh ; fig. fam.
weder inhalen, intrekken. ii a bien fait
de — ce qu'il vouloit dire, hij heeft wel
gedaan weer in te halen, bid zith
to behouden, hetgeen hij zeggets wilde ;
weder wear beneden halen of laten.
eene regen—uncaphosrleu,
kap op de Jchouders weder naar beneden
halen ; E. de jard. un arbre, eenen boom
afkorten, toppers; t. de mg. — un mnr,
mien muur brpleisteren; t. de meg: -16 peaux, de 'an het Naar ontbloote hub..
den rein firijlegn: fig. vernederen, verootmoedigen ; krenken, te kort doen ,
verkleinen. Il se vantoit beaucoup, mais
son Ore l'a bien raVale, hij fnoefde „prees
zich zeer , maar zijn vader heeft hem
vernederd. Vous avez bien ravale sa belle
aetion, gij hebt zijne rchoone daad zeer
gekrenkt, vernederd. Il aime a — tout le
nionde, hij houdt daarvan om een' ieder
te verkleinen. Se —, V. r. zich verootneoedigen , zich vernederen. 11 s'est beauCoup — d par ce, manage, hij heeft zich
door dit huwelijk zeer vernederd.
Ravaudage, in. lapwerk, lappen, verflellen,
floppen, 0. Ces bas ne valent pas le —,
deze koufen zijn het verflellen, floppen
niet waardig; het loon Iaarvoor.
demande soixaute cents pour le — de cette
culotte, hij vraagt iestig , cents voor
het lappen van die broek ; fig. Ces mendit
bles sont mal faits, ce n'est que ,du
huisraad, deze meubelen zijn flecht gemaakt, het is flechts lapiverk.
Ravauder, v. a. et n. floppen , verflellen,
lappen. — des bas, koufen verflellen,
loppen. Elie gagne sa vie a —, zii vere
dient het brood mer lappen, ,lloppeit;
fig. lam. het hoofd warm makers, breken,
nitfchelden. Il m'a ravaude mine im p ertinences, hij heeft mij met duizenderlei
otibefchoftheden het hoofd warm gemaakt.
Ravanderie f. fam. dom gefnap, o. zotte
pragt. Il ne dit quo des — s, hij zegt
niers dan zotte praat.
Ravaudeur, m. — se, 1. lapper, lager,
verfieller, verlielfier. Portez ces bas
la — se, breng deze koufen bif de flopfler ;
fam. babbelaar; fnapfier. Ne prenez pas
garde a ce 011 dit . , c'est un fla Been
acht op hetieen hij zegt, het is een babbelaar.
Ravaux, pl. t. de chas, flokken met takken , om de vogels des nachts bij het jagen neder te flaan.
Rave, f. t. de bot. vr. — cordee,
harde, fbokkige radifs ; borstfiroop; zekere pap voor de winterhandeft; knit
van gezoutenabkerdaan; t. de pech. de
((demi-lune).
Poisson, zie Resure.
t. de fort. ravelifn , o. halve maan
Ravelin ,
gele korenbioem, gele viaRavenell# ,
lierplant , yr.
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Raverdoir, in. ovaal brouwerskaipfe, e.
kaveitati 4 M.
de tied. glasintind, korf: yr.
Ravestir, v. a. i. de cont., Se — l'uh Pautrd , eerie ivederkeerigegift doen, elka0
der geregtelijk eene gift doen.
,
Ravestissement, m. wederkeerige kif) vobt
den regter,, geregtelijke ovetgift vr.
Ravet, in. t. d'hist. nat. ilmerikeianfthir
kakkerlak, rn.
Ravier, adj.(ardent, t. tie mar.Vaisseaugierig
dot zwaar op het reer is.
Raviere , f. met rad/h. betaaid land , o.
Ravigote,
t. de cuis. groene fauslook ,
Ravigoter, v. a. pop. tierkwikken, verfler.
ken. Ce diner l'a , un peu ravigath , dit
middageeen heefft hem een wtinig verzi
k ikt.1
Ravigburer on Revigourei (se), t. pers. zie
R.avigOter.
Ravillr; v. a. krenken, verachtelijk makena
ne faut pas — sa dignite, men moet ziP
tee wetardigheid niet krenken. Le cour- tisan se ravilit par ses flatteries, de hoveling maakt zich doe; dine 1;leljerifen
Ravilissetnent, m. Yérdehidijk makers, o.
Ravin , m. weg, die door den plasregen
wateriial hol gemaakt is, hone weg, m.1
drooge flroombedding, yr.
Ravine, f. plasregen; uitgeholde -weg, in.
Les ravines ont gate le bled , de _pia:regent
hebben het koren beddrven. Pres du village it y a une —; hif het dorp is eta
hallo weg, doer het water veroorzaakt.
Ravir, v. a. rooveft, ivegvoeten, fchakeni
wedlepen, ontrukken. 'une fine de la
maison de son pore, hot meisfe nit het
huts van baron vader wegvoeren,
ken. Le vautour ravit sa prole, de havik
'kept iijnen roof wee. La int* lui a ravi sa femme, de flood beef: hem zijne
vrouw ontriikt. gon medecin l'a ravi 4 la
wort; zzin A'etleesheer beef; hem den dood
ontrukt. On 1131 d ravi ses biens, men
beef: hem zijne goederen ontroofd; fig.
bekoren, verrukken , don opgetogen
vervoeren, groote blijdfchap geven. Elo
le nous ravit par sa voix, Aij bekoort Ohs
door hare flem. Sa 'heauti ravit tOns let
coearti, hare fihootiheid verrukt alle hate.
ten. Ce concert a ravi , tout le monde, die'
concert heeft ieder een vervoerd. 11
est ravi d'adcrliratibn, hij is vah verwonie
dering opgetogen. Paul a ate ravi jusques
ati' troisieme Pauli is opgetrokketi
geweest tot in den derdeit hemel. Pen
suis ravi , dat gee ft mif groote blijd[chap; ik ben er seer verblijd, verrukt
-over; a —, adv. overheerlijk verrekkee
liek, ongenteen, bif uitnemendheid: El+
le chante a —, Zij zings heerlifk. II pie.
che a —, hij predikt everheerlijk.
Raviser, zie Raviver.
Raviser, se, v. r. 'van gedachte, gevoelen,
meening veranderen; zich bedenken. It
etoit prat a partir, mais it s'est ravish, hij
-fiend gereed om se Vertrekken, maar hij
is van gedachte, van voornemen veran•
dead, hij heeft tick bedacht. Vous
vous raviseret bien, gij zult ti wel be.
denken.
Ravissant, e', adj. et part. roovend, ver.
—9
fcheurend, ivegy oerend. tin animal
een roof-, verfcheurend dier ; fig. be.
koorlijk, verrukkend, betooverend. Und
eene verrukkende fehoenheid
beaute
Rt.
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Ravissement, m. fchaking , wegvoering, yr.
du soleil, de firalen tier zon. Les — s
du soleil se rassemblent, s'unissent dans le
Le — ou le rapt d'Helene, de fchaking
foyer du miroir ardent, de zonneflralen
van Helena; fig. verrukking ; groote
verzamelen,vereenigen
zich in het brandblifdfchap.
Ravisseur, m. roover,, fciaker. Voila le —
punt van den brandfpiegel ; fig. Un
d'esperance, eene graai, flikkering van
de sa title, die is de fchaker van zijne
hoop. I1 y a dans Phomme un — de la di dochter. 01: punira le — de ses biers,
vinite, in den mentch woont nog een
men zal den rooner van zijne goederen
firaal van de Godheid. II ne faut
lira fen.
qu'ua — de la grace pour Peclairer, er is
proviandering, verzor.
Ravitaillcment ,
flechts eerie firaal der genade noodig om
ging van niettwen, verfthen teeftogt, yr.
hem to verlichten; t. de char. zie Rais;
Ravitailler, v. a. provianderen, op nieuw
t. d'agr. zie Sillon; t. d'econ. zie Giteau,
van leeftogt yoorzien. La place a etc
de niiel; t. de geom. halve diameter van
ravitaillee, de vestin^ is op nienw geprovan eenen cirkel (demi-diametre); t. de
viandeerd, van leeftogt y oorzien.
fort. - exterieur ou majeur, buitenfie of
Raviver, v. a. opwerkkeren , verlevendigen.
grootfie halve diameter ; t. de jard. groeRavivez un peu le feu, (look het vuurwat
y e , waarin men een wijngaardloot legs;
op. II commence a — la conversation, hij
t. de men. Les — dune boutique, de afbegint het gefprek to verlevendigen. Le
deelingen, vtaken in eenen winkel. Les
vin ravive les esprits, de wijn doet de le—6 &one bibliothkque, de vakken, planken
vensgeesten opwakkeren.
visuel,
in e.:ne boekenkast; t. d'opt.
Ravoir, v. a. weder hebben, weder krijgezigtgraal; t. d'anat. kleine armpijp,vr.
gen (alleen gebruikelijk in den tegenRayonnant, zie Rayonner.
woordigen tijd van de onbepaalde
ze). Si je pouvois — mon ancien loge- Rayonnante, f. zie Actinote.
p. u. firaling, yr.; bemeat, indict, ik mijne oude waning kon- Rayonnement,
.weging der levensgeesten, yr. Les obde weder hebben. TAchez de — ce que
structions dans les nerfs empêchent le — des
l'on vous a psis, tracht weder to krijgen
esprits, de verfloppingen in de zenuwen
was men re ontnomen heeft ; fig. fam. Se
beletten de beweging , de uitvloeijing
—, v. r. zijne krachten weder krijgen,
der levensgeesten, die nit de herfenen
beteren. 11 a etc bien malade , mats it
commence a se —, hij is zeer ziek gein andere deelen des ligchaams dringen.
Rayonner, v. n. firaten, gralen fchieten;
weest, maar hij begint te beteren.
fchitteren; flikkeren , glingeren. Le soRavoir, m. t. de p4ch. eene tot den vischvangst met netten ongevene plants op
leil commence a rayonner sur les cimes des
eenen vlakken , zandigen oever ; dwars
montagnes, de zon fchiet hare firaien op
de kruinen der bergen. 11 leur apparut
over con diep water uitgeflelde netten.
tout rayonnant de lumiere, hij verfcheen
Ravoirer, v. a. een leengoed serug nemen.
hue rchitterend van Licht; fig. Il est
t Ravover, v. a. weder op den goeden v'eg
sorti de cette action tout rayonnant de gloibrengen.
(netten vischt.
re, doze daad beefs hem eenen fchitteRavoyeur, m. t. de pech. die met dwarsrenders room verworven; t. de bias. D'aRay, In. net al: eenen trechter,, o.
zur Petoile — te, eene flikkerende fler
Rayage, us. t. d'agr. akkervoren , p1. y r.
in een blaauw veld ; t. de bot. Folioles
Rayas, m. pl Turksch onderdaan , een
t. de
tes , flralenvormige blaadjes
Christen of food, die het hoofdgeld bejard. Semer sans —, zaaijen zonder votaald heeft.
II
est
tombs
en
paralysie,
ren
to
waken.
Rayaux, in. pl. t. de min. gietvorm, m.
les esprits ne rayonnant plus sur la moi.tie
Ray-d'escarboucle, m. t. ae bl. rad , wiel,o.
de son corps, hi] heeft eene verlammt.ng
Ray glass, faux froment, m. zie Vrcmlental. ,
gekregen, de levensgeesten vloeijen met
Raye, Rayement, zie Raie, Raiement.
sneer nit op de hell: van zijn ligchaame
Kaye, m. foort van fiekelvisth ; klipvitch;
foort van hagedis en Jiang ; f. geflacht Raydre , f. fireplug, yr. gefireepae, a.; t.
d'une ecoffe, het gefireepvan !mars. -- des Indes, het geflreepte
de manuf.
Cettc — est fort agreaflinkdier,
-- to 'van eene
ble , de flreping is zeer aangenaarn in
'laver, v. a. firepen oa eenige gof maken.
het cog ; t. d'arq: La — d'une arquebuse,
On a rave cette pierce qui etoit si nine,
de greping, fchroeflraad vaneene handmen heeft flrepen op dozen fleen ges, een loop met
bus. tin canon a trOis
maakt , die zoo glad was. Du satin rays,
drie fchroefdraden; t. de sharp. hetfpargeflreept fatijn. Un ftne rays, een gework van eon dak.
fireepte ezel. Un serpent ra ys, eene ge
fireepte Bang. Du drap rays, gegreept Raz, m. t. dc cow. ellemaat te‘ Turin, eene halve Pariffche el; zie Ras. ,
dock. Arquebuse rayee, getrokken handbus, yr. yuurroer, o. Un canon —, een Razette, zie Razette.
getrokkene geweerloop; doerhalen, nit-, f Rd , m. t. de mu g. tweeds nest in de zang.
kunst D of A; Re en Re, t. de gr, is eels
doorflrijken. Rayez ce mot, flrijkt dit
woordlidje in ties Fransch, dat met ver-word door. On a rays son nom, men
fcheidene woorden wordt zamengegeld, ge-heeft zifnen naam doorgehaald. 11 a etc
meeniijk eenen herhaalden zin beteekenenraye de la lists des emigres , hij is op de
de, als :weder ,wederom , her , op nieuw,
lijst der uitgewekenen doorgeflreken ;
enz. Zie de volgende daarmede zamenprov. Rayez cela de dessus de tiro s parflelde 'woorden.
piers. Baal daar tie pen door, maakdaar
fRea, t. de mar. fchiif van een blok words
geen flaat op.
renttljels zoo genosmd, yr.
Ravere, f. lang dettrvenfler, o.
- f Raymundis, m. zileeren count van Pro- Riaccif, ive, actj. et s. t. de chin, tegens pour con.
iverk end. On emploie les
vence , y r.
noitre les principes d'un compose, men geRayon, no, !Frau' , fis kkersng , yr. Les — s
bruiLt
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bruikt de tegenwerkende ?,nddelen arts de
grondfloiren van een tnengfel te kennel,.
Propriete ive, tegenwerkende eigenfchap.
B eaction , f. t. de phys. terug-, tegenwerking
tegenfland, m. La — est toujours egale
a faction, de tegenwerking is altoos ge7
lijk aan de werking ; fig. S'il triomphe,
la — sera terrible , indien hij zegeviert ,
zal de tegenwerking ,de reactie verfchrikkel ijk zijn.
Reactiver, v. a. -- le commerce, den hat:del doen herlevels.
Readmission, f. weder toelating, weder
aannenting, yr.
Reaggrave,
laatlle openlijke vermaning
veer den kerkelijken ban , yr.
Reaggraver, v. a. verklaren, dat lemand
in de laatfle vermaning bedreigde firaf,
vervallen is ; den ban uitfpreken.
Revgir, v. n. C. tie phys. tegenwerken, terugkaatfen. Le corps heurte reagit sur celui qni l'a heurtè, het geffootene ligchaam
we ' It tegen of terug op betgeen dat het
gellno ten heeft; fig. Ces differents partis, tan..
tot oppritnes, tan,Ot trioinphants , reagissoient
les uns contre les autres,deze onderfcheidene,
dan onderdrukte, dan zegevierende partijen, weekten op elkander terug.
Reajournernent, m. t. de prat. nieuwe dagvaat ding ,daglielling voor het geregt, yr.
Reajourner, v. a. t. de prat. op nieuw dagvaarden, vonr het geregt herdagen. ri
avoit dep. etc ajourne, on l'a reajourne,
men had hem reeds gedagvaard, men
heeft hem wederom veer het geregt gedaagd , herdaagd.
Real, p1. Beaux m. on Reale, f. pi. Reales, f. t. de coin. renal (zekere Spaanfche munt), no.
Real, e, adj. t. de mar. La galore — le ou
la reale, hoofd- , koninklijke galei, vr.
Pavillon vlag van de hoofdgalei , yr.
Medecin —, de geneesheer op de koninklijke galei ; t. d'hist. nat. La — le, koflings fazant van Nieuw-Spanje, o.
Realgal, Realgar ou Reagal, m. t. de chimfoort van rottekruid , roode arfenicum , 0.
Realisation, f. daarflelling ; wezenlijk, dadelijk of zafrelijk making. La -- de sa
promesse, de dadelijke vervulling van
zijne belofte; t. de jar. La — des deniers
dotaux, de daarffelling, het tot geld maken van den bruidfchat tot het aankoepen van grondflukken.
Realiser, v. a. tot Rand , ten uitvotr brengen,
verwezenlijken,wezenlifk,wettig,dadelijk
tnaLen. Realisez votre promesse, breng uwe
belofte ten uitvoer,, tot liand, voldoe daar
ooze Ce contract n'est pas encore realise,
dit verdrag is nog, niet wettig gemaakt,
gerealifeerd t. de coin, — des Wares de
change , wisfelbrieven tot geld maken.
.Apres avoir realise ce qu'il avoit de biens,
it s'embarqua pour les Incies-Orientales, nadat hij al zijne goede-ren tot geld gevJaakt had, fclzeepte hij zich in naar
Oost-Indio.
t. de phi leerffelfel dat
Rdalisme,
voorwerpen niet adders doet befchouwen
als of zij wezenlijk beflonden, o.
Realistes on Reaux, m. pl. t. de phil. wijsgeeren, die de abliractie, afgetrokkene
wezen als wezenlijk befchouwen.
R.ealite, f. wezenlijkheid, dadelijkheid. Ce
West pas une fiction, c'est une —, het is
toss
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Been verdichtfel, het is cone wexessliikhold. II ne vous offre pas des chimeres,
mais des — a, hij biedt fi geene herrenfchimmen aan, maar realiteiten, wezenlijkheden , wezenlijke dingen.
Reappel , m. vernieuwde herroeping op hoo•
ger geregt, hernieuwde uitdaging , yr.
Reappeler, v. a. herroepen, voor de tweede keer roepen.
Reapposer,, v. a. weder aanhechten , opdruk.
ken. On a reappose le scene dont it avoit
obtenu main levee, men verzegelde op
nieuw, waarvan hij de ontzegeling verkregen had.
Reappreciation , 1. nieuwe geregtelijke wear.
dering,hernieuwdewaardering,tauxatie.
ltdarmer, v. a, op nieuw bewapenen.
herhaalde landmeting.
Rearpentage,
Rearpenter, v. a. een land op nieuw meten.
Reassembler, v. a. op nieuw vergaderen.
Reasservir, v. a. op nieuw dienstbaar maken , onderwerpen.
Reassignation, f. nieuwe , tweed° dagvaarding ; tweede of andereaanwifzing. Mori
assignation etoit stir mauvais fonds, j'A obtenu une sur un meilleur, tnifne aanwijzing was op een flecht grondffuk, ik
hob cone andere op een borer ontvangen.
Iteassigner, v. a. wetter, op nieuw, veer
de tweede keer dagvaarden ; cone nieuwe, andere aanwijzing. doen. 11 ne coin.
parut pas, on le reassignera, hii verfcheen
niet , men zal hem op nieuw dogvaarden.
Reatteler, v. a. weder aanfpannen. On avoit
&tele et on reattela les ctiRvAux, nien had
afgefpand , en ,men fpande de paarden
weder aan.
electric:113e,
Reattraction, f. t. de phys.
elektrieke weder aantrekking.
Reatu (in) , adv. t. de jur. in jiaat, in geval van
befchuldiging. Celui qui est en —, est
interdit de toutes fonctions publiques,
wegens eene miseltiad berchuldigd is ,
diets zijn alle openlijke ambten ontzegd.
Reavigner, v. a. zie Provigner.
Reaumures, f. pl. f000rt van ficoides, zie
dit woord.
R eavis , m. tweede berigt, o.
Rebailler,
v. a. op nietew,-weder verpacle.
t
ten, weder overgaan.
Rebaiser, v. a. weder of herkusfihen.
baissa et rebaisa son enfant, hij kuste en
herkttste zijn kind ; t. de mon. munten
bevijlen tot dot zij haar gewigt hebben.
Rebaisser , v. a. et n. weir nederlaten ,
buleken.
Rebander, , a. her- weder fpannen we.
der verbinden. — une* arme a feu, een
fchietgeweer herfpanaoen. I l leva Pappareil et rebanda la plaie, hij nam het
yerband af, en verbond de wend op
nieuw; t. de mar. — un vaisseau a Pautee Nord, een [chip naar een,n anderen
wintiffreek wooden, keeren.
te, f. t. de theol. her- of
Rebaptisant,
wederdooper, herdoopfler.
Rebaptisation, f. her- of wederdooping.
Rebaptiser, v. a. herdoopen, wederdoopen.
Les Donatistes rebaptisoient ceux qui etoient
tombes dans l'idolatrie, de Donatisten herdoopten hen, die tot den afgodendienst
vervallen waren.
Rebarbatif, ive , adj. fans. norsch,-fluursch,
onbefchoft , onvriendelijA.'. Un air —, ee'n
norsch gelaat. Il est dune humeur — tive,
hij is van cones; fluurfchen inborst.
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Rebarder, v. a. t. de jard. Reborder. une
planche, een ttuinbed kleiner maken; t.
de mus. het flotyers van een lied nog eens
Zingen.
Rebat m. t. de ton. het weder aanflaander
hoepels om de vaten.
Rebater, v. a. weder of herzadelen. un
mulct, eenen muilezel den draagzadel
weder opleggen; eenen nieuwen draagzadel laten maken.
RebAtir, v. a herbouwen. Les Juifs rebatirent le temple de Jerusalem, de 7oden herbouwden den tempel to yerurtilem.
Rebitisant, zie Anabatiste, Rebaptisant.
Rebitisation , zie Rebaptisation.
Rebatoir ou Rebattoir, (Doleau) , t. d'ard.
ijzeren werktuig der leidekkers , waarvied* zij de leijen rond of vierkant afflaan.
Rebattage, m. t. d'art. Le — des boulets,
overftneden der kanonkogels.
Rebottement ou Rebatement, m. t. de mus.
menigvuldige herhaling der toonen; t. de
bias. ingebeelde flukken, fantafie flukken
in de wapenkunde.
Rebattre, v. a. p. weder, nog eens flaan,
kloppen. 11 l'a batu et rebatu , hij heeft
hem geflagen , en weder geklopt. Un matelas
bien rebattu, eene wel uitgeklopte maeras; fig. — q. ch., lets nutteloos herhalen, herzeggen. 11 rebat souvent la me= chose, hij herhaalt dikwijls dezelf.
de zaak. 11 ne fait que hij zing* al.
toot hetzelfde liedje. pal l'esprit rebattu
do ses plaintes, mijn gees* is vermoeid
door zijne herhaalde klagten. Faut-il
volts le — aux oreilles cent fois? meet men
dat honderdmaal herhalen ? t. d'art. —
les , boulets, de kanonkogels nog eens fuseden.- — la meule, den molenfleen weder
aanfcherpen, hem op nieuw behouwen;
t. de ton. — les tonneaux, de hoepels om
de tonnen weder aanflaan, en er nog
eenige nieuwe omleggen.
Rebattu, e, zie Rebattre.
Rebattret, zie Rebatoir.
f Rebaudi, e, adj. vrolijk.,
Rebaudir, v. a. t. de chas. — les diens, de
bonder: aanrporen , aanmoedigen; v. n.
Les chiens rebaudissent. de honden flrekken den flaart regt nit (wanneer zd lets
bijzonders gewaar worden).
Rebec, m. burl. vedel, viool met drie fnaren, vr.
Rebelle, adj. et s. oproerig, muitziek; op.
roermaker,, oproerling, mui tzi eke, rebel ,
muiteling, oproermaakfler; fig.hardnekskig ,wedetfPannig. Il a Pesprit , le caractere
hij heeft een muitziek hoofd , een
hardnekkig, oproerig karakter ; fig. Une
fievre eene hardnekkige koorts. 11
faut punir les — s, men moet de oproermakers firafen. Un metal een metaal
dat zich moeijelijk last fmeden. Nine
errs dat niet vloeibaar wil worden.
se Rebeller, v. r. aan het muiten flaan,oproerig worden, muiten, 'opflaan, rebelleren. Ces villes se sent rebellees, deze
fieden zijn oproerig geworden.
Rebellion, f. muiterd, yr. oproer, o. opfiand, tn. 11 y avoit une grande — dans
la ville, er was een groot oproer in de
/lad.
Rebênir, v. a. weder inwijden.
une égli, eene kerk weder inwijden, herze.
genen.
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ee Rebequer, v. r. fam. tegen kakelen, tegen proton, tegen keiren. Il s'est rebe.
clue contre son maitre, hij heeft zijnen
meester tegen gepraat , gefproken ; v.
n. Vous osez —'1 gij dur t tegen keffeni
t Rebiffer,, v. a. zie Elever,, Retrousser,, Rb.
lever. Se —, v. r. pop. wederfpannig zijn.
Rebiner, v. n. eenen wijngaard nog eenmaal omfpitten.
Reblanchir, v. a. overwitten , nog eens witten. II 'fadt cette muraille, men meet
dezen muur overwitten.
Reblandissement, verzoek tot opgave der
redenen van een gedaan arrest op goederen to mogen weten.
Rebondir, v. a. t. de jur. ootmoedig fmeken
am het losgeld , het losgeven van verpan.
de goederen; verzoeken de oorzaak van
een gedaan arrest op goederen to mogen
weten.
Roble, Rieble, f. zie Grateron.
Reboire, v. a. weder, op nieuw drinken.
Rebondi, e, adj. dik , rend en vol, kwab.
big; weder onigefluit, zie Rebondir.
Des joues — dies, dikke , rondo en voile
wangen. Tetons , opgezwollen vrouwenborsten.
Rebondir, v. n. teeugliniten. Une balle qui
rebondit, een bal die terugfluit.
Rebondissement,
weerlluit, tetugfluit,
het terugfpringen. Le — d'une balle,
d'un boulet, het terugfluiten van canes
bal, van eenen kanonskogel.
Rebord, m. verhevene rand, kant, zoom.
Les cabarets ont des — s, de theeblaadjes hebben verhevene opgaande randen. Le
d'une cheminee, de overhangende rand
van eenen fchoorfleen; t. de but. rand ont
een blad, overflaande rand van verfchillende bloemen der planten; opflag , one.
flag. Le — d'un manteau de velours, de
omflag , kraag van eenen fluweelen mantel. Le — d'un pont, de leaning van err.
ne brag.
Reborder, v. a. omzoomen, 'voor de tweeds
keer boorden, eenen nieuwen rand aan
lets maken, omboorden. un chapeau,
eenen nieuwen rand aan eenen heel maken ; t. tie jard. — une planche,,eenets
opgehoogden rand van aarde om eetrtuin•
bed maken.
Rebottement m. t. de jard. eenen boom affnijden tot op de plaats waar hij geint is.
Rebotter, v. a. Se —, v. pers. zijne laar•
zen weder agntrekken, aandoen. A peine defootte qu'il fut oblige de se —,
naauwelijks had hij zijne laarzen uitgetrekken, of hij moest dezelve weder eat:.
doen ; t. de jard. un arbre, eenen boom
tot op de plaats zijner eating afrnijden
en hem weder enten.
Rebouchement, in. pop. berflopping, weder
toegopping , vr.
Reboucher, v. a. herfloppen, weder toefloppen. — un trou, een gat weder toefloppen. Se —, v. pers. zich omleggen,
buigen. L'epee se rebouche-contre la ca.
rasse, de degen legs zich om tegen het
harnas.
Rcbouillir, v. n. herkoken, op nieuw, weder koken. Ce sirop est trop fluide
faut le faire—, die firoop is to vloeibaar,
men meet hoar weder opkoken.
Rebouisage, m. t. de chap. opmaken (van
eenen hoed), o.
Rebouiser, v. a. t. de chap. opmaken.
un
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chapeau, eenen hoed weder
maken; fam, listig bedriegen; doorhalen.
t Rebourci, e, adj. zie Recourbe.
Reboulanger, v. n. nog eens bakken, herbakken,
Rebourgeonner, v. n. op nieuw, weder
batten, uitfpruiten.
Rebours,m.vorkeerde leant, ivederzijde, omme, tegenzijde, averegtfche zijde, yr.11 taut
,prendre le — de cette etrffe, men moet de
nemen; fig.
verkeerde leant van daze
fam. tegendeel, tegengefielde, o. 1l n'explique pas bien cela, c'est tout le — de ce
qu'il dit, hij' verklaart di t niet wel , het
is jui,t het tegendeel van hesgeen hij
zegt; a —, au —, .adv. verkeerd, averegts, geheel anders, tegen den draad,
of de vleug. 11 fart tout a , hij doer alles verkeerd.
11 salt bien lire ,au
kan goad van achteren lezen. Epousse..
ter du drap a —, doek, laken tegen den
draad ttitberfielen. itcrire a —, van de
.regter. naar de linkerhand fchrijven.
Rebours, e, adj. eigenzinnig, dwars, ondragelifk.
Rebourser , v. a. zie Rebrousser.
Reboursoir, zie Rebrousse.
R eboase, ijzesen pin, om pinnen cat se
flaan, flempelbont, m.
Rebouter, v. a, pop. een gebroken been ive* de, zettnn.
Reboutcur, m. pop. die zulks verrigt.
Reboutonner, v. a. herknoopen , wider, op
nieuw toeknoopen.
Rebras, m. t. de pant. het .armfiuk, het flak
van eenen handfchoen, dat den arm be.
dekt, o. op/lag , m.
Rebrasser, v. a. zie Retrousser. Se —, v. r.
zijne mouwen opflaan; t. de b1. — é, adj.
opgellagen , geboord.
t Rebr6cher, zie Reprendre, -Rattraper.
Rebricher, v. a. t. .de -cont. zie Repeter,
Recoler.
Reblider, v. a, wader optoomen. A peine
les chevaux etoient-ils a Pecurie, fal,
bit les — et partir, naauwelijks waren
de paarden in den 11411, of men moest
hen weder optoomen en vertrekken.
Rebroder, v. a. weder bot duren , her/laken.
Rebrouiller, v. a. op nieuw in-de war brengen; weder ondereen meegen. 11 avoit
debrouille ses papiers, et sa fille les a rebrouilles , hij had zijne papieren in orde gebragt, en zijne dochter heeft ze
weder ondereen gemengd.
Retrousse, f. t. de drap. karat der droagfcheerders , am het haar der lakens op te
halen. A — poll, adv. tegen net haar,
tegen de vleug.
Retrousser, V. a. tegen de vleug, tegen
het haar op ka,nmen, opflrijken, opbor- les cheveux, les moustaches, het
haar, de knevels oplirij.ken. — le poil
d'un chapeau, het haar van eenen hoed
61)111-liken, opborgelen ; v. a. A zette
nouvelle it rebroussa chemin, op daze tijding keerde hij plotfclijk weder terug,
keerde hij denzelfden weg wederom.
Rebroussette, f. zie Droussette.
Rebroussoir, zie Rebrousse.
Rebroyer, v. a. weder fijnmaken, h_erwrijven, overwrifven. Ces couleurs sont teal
broyees, it fact les —, deze kleuren zijn
flechs gewreven , men moet ze herwrijven.
Rebrunir, v. a 'wetter polijsten, op nieuw
bruin tnaken, bruincren.
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Rebuffacle f. fam. gefnaanw ., onhenrch of
onbefchoft antwoord. Il a eu bien des
— s, hij heeft wet Jpijtige, ruwe, on.
heufche woorden, onbefchoftheden owvangen.
Rebus, in. woordfpeling, y r. woordenfpel,
o., zie Calembourg, fig. laffe boert , vr.
Rebut, m..afwifzing, weigerend antwoord,
o.; uitfchot, a. 11 a veudu le meilleur,
it n'a plus que du —, hij heeft het beste
verkocht, hij beef: niets sneer dan uitfehot.
Rebutant, ,e, adj. guursch; aanflootelijk,
fittirend fpijtig; verdrietig. On homme
een ,ftuursch inensch. Un travail
een verdrietig, vervelend werk.
R ebutë , f. tromp, mandtromp (guimbarde),
(fpeeltuig), yr.
Rebuter,, v. a, norsch, fluureeh afwijzen;
uitfchieten. II vouloit entrer, mais on le
rebuta a la pone, hij wide binnen komen, maar men wets hem norsch aan de
deur .af. Rien ne lui plait, ii rebate tout,
niets behaao hem, hij wifst alle y fluurs
verwe,rpt ables. On a rebutk ces marchandises, men beef: , die koopwaren tat.
gefchoten, afgekeurd ; affchrikken; tegen de beret flooten. Le travail ne le re•
buta point, het werk, fchrikte hem niet
af: II a une mine gni rebate, hi] heel
een gelaat 'dat tegen de borer floor. Sa
maniere d'agir rebate tous ceux qui oat affaire a lni, zijne teenier van handelen
fchrikt allen af, die met hem war to
dean hebben. Se —, v. r. eenen wederor tegenzin kriken; afgefchrikt worden. Il se rebate du monde, hij krtjgt
eenen tegenzin in de wereld. II ne Taut
pas se — Si aisement, men meet niet zee
ligtelijk 'worden afgefchrikt.
Recabitee, m. pl. four: van profeten.
Recacher, v, a. wader, nogmaals verber.
gen. J'avois retrouve son livre, mais it l'a
recache, ik heb zijn boek, weder gevonden, maar‘ Jai heeft het nogmaals ver.
borgen.
Recacheter, v. a. yeller, op nieuw toe of
verzegeleths A.prês avoir lu la lertre, it la
recacheta, nadat .den brief gelezen
had , verzegelde hij hem wider.
Recalcitrant, e, adj. koppig , tegenfitibbe.
lend. 11 est — a tout ce qu'o.n lui dit,
hij is tegenfiribbelend omtsent al war men
hem zegt.
Recalcitrer, v. n. (inns.) tegenfiribbelen,
wederfireven.
R ecaler,, v. a. glad fehaven, vervaren..
eene plank glad fchaven. —oneplach,
fehaaf om glad te fchave.n,
Recaloir,
zoetrehaaf, vr.
Recarner,, v. a. — un brocart, een gouden,
zilveren, zijden fief nog rijker bonds.
ren, nog wat opliikken.
Recampir, zie Rechampir.
Recapitulation , f. korte herhaling. 11 fit
une — de son discours, hij deed eene ker.
te, zakelifke herhaling van zijn gefprek.
Recapituler,, v. a. kortelijk herhalen , doorloopen. I1 rdcapitula ce qu'il avoit dit, hif
herhaalde kortelijk, doorliep hetgeen
hij gezegd had.
Recarder, v. a. wederom, nog cent kaarden.
Recarreler, v.. a. — sine cuisine, eene keltken wader plaveijen, op nieuw bevloe.
ren, met nieuwe vloerficenen beleggen.
Recasser, v. a. t. d'agr. bouwland opftheufen, braken.
Re-
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Reeassis , m. t. d'agr. braakland, land dat
men hecft opgefcheurd, o.
Reader, v. a. weder afflaan , aftreden. Je
veux vous le - au 'name prix, ik wil het
u veer denzelfden prijs weder afflaan.
Receld , m. t. de prat. verheling , verzwif.
ging (van erfenis-goederen), vr.
f Reale, zie Cachette.
Realement, m. verheling, verberging. Le
- est aussi punissable que le larcin , de verheling is even zoo firafbaar als de dief.
flal.
Receler, v. a. helen, verhelen , verbergen.
II a reale les effets que l'autre a voles, hij
heeft de zaken verheeld, die de andere
geflolen beefs. — un voleur, eenen dief
verbergen ; t. de chas. Le cerf recele ,
het here verbergt zich in zijn Leger;
fig. La terre recele en ses entrailles de
grands tresors, de aatire verbergt in hare ingewanden groote fchatten.
Receleur,, iti. — se, f. heler, heelfler. S'il
n'y avoit point de - 2 ii n'y avok point de
voleurs, zoo er geen heler was, zou er
geen fieler zijn.
Recemment, m. adv. onlangs , federt korten
tijd. Cela est arrive -, dat is onlangs
gebeurd.'
Recensement, m. t. de jur. verhooring van
getuigen, yr.; t. de com. herhaald onderzoek en bezigtigen van koopwaren,
o. natelling, y r. - du people, yolkstelling.
Recenser, v. a. t. de jur. getuigen verhooren ; t. de coin. - les marchandises, de
koopwaren nazien, onderzoeken, of zij
volgens de opgegevene lijst uitkomen.
* Recension , f. telling, yr.; t. de littr. reeenlie, beoordeeling,vr. onderzoek van nitgekomene werken, o.
Recent , e, adj. versch, nieuw, pas , on.
tangs gebeurd. Cette nouvelle est encore
- e, aeze tijding is nog nieuw, pas gebeurd. Les drogues les plus - es sont les
meilleures, de verschfle droogerijen zijn
de beste. Avoir la memoire - e de q. ch.,
iets nog versch in zijn geheugen hebben. La memoire en est encore - e, de
zaak is, ligt nog versch in het geheu.
gen.
Recepage, m. afhakking , van bout tot op
den wortel. Le - dun taillis, het alhakken van eon kreupelbosch.
Recepee, gedeelte vats een Bosch, waarin
de boomen gekapt zijn.
Recápei, v. a. afkappen , afhouwen, afhakken. Il y a beaucoup de bois 1 - dans
Bette fork , daar is in' dit woud veel
bout om of to hakken; t. de , vign. - une
vigne, eenen wijngaard geheel kart fnoeijen, tot op den grand affnijden.
Recepisse, m. t. de prat. recepis, blijk van
ontvangst, ontvangst bekenfi . hrift,io o. Je
lui donnerai cos papiers sur un. bon -, ik
wil hem die papieren geven tegen een
good ontvangfchrift, tegen een handjehrift, waarbij hij bekent dezelve to
hebben ontvangen.
Receptacle, m.verzamelplaats;zamenvloeijing; fchetilplaats, vr. C'est le — de
toutes immondices de la vine, dat is de
verzamelplaats van alle vuiligheden der
flad. Cette maison est le - des gueux,
dit huis is de fchuilplaats der bedelaren, de bedelaars verzamelen zich in
zijn Buis. La flier est le - de toutes les
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earn(, de zee is de verzamelplaat s van
alle wateren ; in de zee vloeijen alle
lvateren to zamen; t. de bot. onderfle
van eenen bloemkelk, waarop de vruchs
rust ; vruchtbodem ; t. de med. - de chyle, gijlzak.
Receptiilitd, f. het vermogen van onge..
gevoeligheid om indruk to ontvangen.
Reception, f. ontvang, M. ontvangst , yr.
La - d'une lectre, de ontvangst van eenen brief. Je vous payerai apres la - des
marchandises, ik zal u betalen na den
ontvangst der koopwaren ; receptie;ont.
haal , o. Faire une bonne - a q. q. , ie.
mand goes! onthalen. On fit une - (av•
cueil) magnifique aux ambassadeurs, men
ontving de afgezanten op eenit prachtige
wijze; aanneming, toelating, infialle.
ring tot eenig ambt, enz. retois present au Jour de sa -, ik was tegenii oor.
dig op, den Jag van zijne aanneming,
in/lallering ; t. d'astr. Planetes en - d'ex&cation, planeten, die van haar hoogfie flandpunt naar beneden gekomen
zijn. Il y a —, lvortit van twee p laneten gezegd, die in ten ander hemelteeken tredon.
Receptivite, f. geoefend vermogen om eene
indrukking to ontvangen.
Recercele , e, adj. t. de bias. als een heepel gebogen , omgekromd. De sable a la
Croix - te d'argent, in een zwart veld
een gebogen, omgekromd zilveren of wit
anierkruis.
Recette, m. ontvang, m. ontvangst, vr.
La - et la depense, la mise et la -, de
ontvangst en uitgave , de uitgave en de
ontvangst. Mettez cola en -, zet dat in
ontvangst ; prov. Je n'en fais ni mise ni
-, ik vraag niet daarna, ik bekrelin
mij daarom bier; ambt van eenen ontvanger, o. II a etc employe ala — de cette vil-.
le, men heeft hem de ontvangersplaats van
deze Jiad opgedragen, hij is tot ontvanger aangefleld; plaats, y r. kaetoor, o.
waar men de betastingpenningen ontvangt. Portez cet argent a la -, brengt
die geld naar het (belasting) kantoot ;
t. de used recept; middel, voolfchrift
(voor eenige ziekte of engefieldheid), e.
Portez un pen cute - a l'apothicaire,
breng dit recept Bens naar den apothe.
leer. Oh est la - (la formule) de cc re.
mede ? naar is het voorfchrift van die
geneesmiddel? t. tie salp. klein kuipje
of tobbetje under de ;groote tobbe , erns
de met falpeter bezwangetde wateren op
to vangen.
Recettier, m. die reeepten heeft voor eenige
kwalen of ongemakken.
t Recettiere , f. zie Receleuse.
Ilecevable, adj. aannemelijk; ontvangbaar.
Cet ouvrage n'est pas -, dit work is niet
aannalelijk. Ce sont des ones non -s,
dat zijn aanbiedingen, die niet kunnen
worden aangenomen.
Receveur, m. - se, f. ontvanger, ontvang.
Jeer. Le - general des finances, de generale ontvanger van de gerneene lands inkomsten. - ou collecteur des impOts directs, de ontvanger van, de directe helastingen. Ma soeur sera la - se des deniers, mijne zuster zal de ontvangfter
der penningen zijn.
Recevoir, m. t. de salp. Lange bak, waarin
het water ajloopt,ontvangbak.
ReVvv3
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Recevoir, v. a. aannemen ; ontvangen, be.
komen, krijgen. Nous reccvons ce qu'on
nous donne , nemen aan hetgeen men
ons gee ft. Je recois votre proposition,
neem uw voorflel aan. C'est un principe
generalement recu, dat is eene algemeen
aangenomene grondfielling. Il a recu de
l'argent de ses parens, hij heefr geld van
zijne orders ontvangen. Il n'a pas encore son paiement, hij heeft zijne betaling
nog niet ontvangen. Avez.vous deja rect.]
des nouvelles de votre fits? hebt gij reeds
tijding van uwen noon ontvangen? 11
recevra enfin le chitiment qu'il merite , hij
zal eindelijk de kastijding bekomen,
die hij verdient. La lune recoit sa lumiere du soleil, de maan krijgt haar
Mitt van de zon. Le malade a rein tons
les sacrements avant sa mort, de zieke
heeft al de fakrumenten bekomen voor
zijnen dood. D'oh recevez-vous ces marchandises ? van waar krijgt gij deze
koopwaren? Sa maison ne regoit ses jours
que de la rue, zijn huis krijgt het
alleen van de flraat.. Il a recu un seat
d'eau sur le corps, hij heeft eenen emmer
water op het lijf gekregen. Votre frere
recut par tout des louanges, uw broeder
ontvin g overal loftuitingen. II a rcgu
un souffiet de son domestique, hij heeft eene oorveeg van zijnen knecht gekregen.
Ii recut ordre de partir, hij kreeg bevel
om to vertrekken; op nemen, opvangen.
La mer recoit toutes les rivieres, de zee
neemt alle rivieren op. 11 m'a jete cette pomme par la fenètre, je l'ai revue dans
la main, hij heeft mij dezen appel nit
bet venfler toegeworpen, ik heb hemin de handen opgevangen. 11 seroic tom:
be, si je ne l'eusse recu entre mes bras,
hij zoude gevallen zijn, zoo ik hem niet
in mijne armen had opgevangen; ontvangen;verwelkotnen;onthalen. Le prince alla le — au bas de Pescalier, de vorst
ging hem beneden den trap ontvangen,
verwelkomen. I1 a etc fort mal recu,
hij is zcer flecht onthaald. Les ennemis
ont etc regus a coup de canon, de vijanden werden met kanonfchoten ontvangen.
Ce livre sera bien recu, dit boek zal goed
worden ontvangen ; opnemen , in zijn huis
nemen. On fit defense a qui que ce suit
de le —, men verbood eenen ieder, wie
hij ook zij , hem in te nemen. Les auberges átoient remplies, mais son pere me
recut chez lui, de herbergen waren vol ,
maar zijn wader flan; mij in zijn
huis ; toelaten. — q. q. au Hombre de ses
amis, iemand tot het getal zijner vrienden toelaten, onder het getal van zijne
vrienden opnemen. q. q. a serment,
iemand tot het doen van eenen eed toelaten. Cet apprenti vient d'etre recu maitre, deze leerjongen zal tot meester wor.
den toegelaton, opgenomen. On Pa recu
a ses faits justicatifs, a prouver,, men heeft
hem tot bewijs zijner onfchuld toegelaten. Alleguer des fins de non —,, granden, redenen bifbrengen, waarom de
klager tot geene klagt wordt toegelaten,
waarom hem geene klagt wor dt vergund.
Apres ce terme, on nest plus recu a demander les arreages, na verloop van dozen
bepaalden tijd wordt men niet sneer tot
het vragen van de achterflallige renter:.
toegelaten, gehoord. On l'a rcgu partie
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intervenante, men heeft hem als tutfChetto
komeside partij aangenetnen ; vatbaar,
bekwnam maken om aan to nemen. La
cire molt tomes les impressions qu'on vent
lui donner, het was neemt aan, is vat..
baar voor alle indrukfels, die men het wil
geven. Cette proposition ne regoit point
de difficultes, dit voorllel in aan geene
zwarigheid onderworpen, daarvoor vat.
baar.
Recez ou Recês, m. reces, tn. — de l'Empire, riiksdagsbejluit, betluit des rijks.
goeddunken.
Rechafauder,, v. a. eene nieuwe fiellaadje
bouwen , waken.
t Rechairer, v. a. verbergen, bedekken.
Rechampir, v. a. t. de dor. den grand of het
veld op zulke plaatfen, waar het gels
it ingevloeid, met wit weder uitbete.
ren ; t. de peint. zie Echampir.
Rechange, m. herwisfel. Payer le change et
le —, het wisfel- en herwisjelregt beta. len; t. de mar. waarloos, voorraadsfluk.
ken , on des noods te kusinen gebruiken,
als rondhout,touwwerk,zeilen,wapenen,
enz. Cordages de —, voorraad touwen.
— d'habits, verfchiet van kleederen.
Rechanger, v. a. weder verwisfelen, ver.
ruilen, veranderen. 11 rechange d'avis a
tout moment, hij verandert leder oogen.
blik weder van meening.
Rechan ger, v. a. herzingen, nog Bent zin.
gen. On le pria de — la mthne chanson ,
men verzocht hem hetzelfde liedje nog
eens te zingen.
Rechapper, v. n. ontkomen, door of opkomen. 11 rechappera difficilement • de cette
maladie , hij zal asoeijelijk van deze
krankheid, ziekte, opkomen. Il est heureux d'être rechappé de ce danger , hij is
gelukkig, hij kan van geluk fpreke'e,
dat hij lit gevaar ontkomen is.
Recharge, f. he-haling van bevel ;herhaald
aanzoe'sk , o., nieuwe of tweede lading;
a la —, adv. op nieuw. Venir a la —, op
nieuw met fmeekingen aanvallen. Il est
venu a la —, hij heeft'zijn verzoek,zijne belle herhaald. Venir en —, bekrachtigen. Cette nouvelle vient, survient en —
de la premiere, dit nieuws bekrachtigt
het eerfle.
Recharger, v. a. wederom, nogmaals, op.
nicely laden. On rechargea les marchandises que l'on avoit dechargees , men laadde
de koopwaren wederom op, die• men had
afgeladen. — une arme a feu, con fchietgeweer op nieuw laden. — Pennemi, den
vijand op nieuw aanvallen. — q. q. de
q. ch., iemand iets op nieuw opdragen,
gelasten, aanbevelen.
Rechasser, v. a, weder terug drijven. Rechassez un pen ces vaches a la prairie,
jaait die koeffen eensweder in de weide.
On rechassa les ennemis au-de lit du fieuye , men dreef de vijanden tot over de
rivier terug; op nieuw, dikwijls „lagers. C'est un bois oh j'ai chassd et rechasse , in dit bosch heb ik dikwijls en yea
gejaagd.
Rechasseur, tn. t. de chas. die de beesten
weder in de bosfchen jaagt, terugdrijver.
Róchaul , us. komfoor, o. vuurpan, y r. —
dc cuivre, koperen komfoor; t. de mint.
Donner le premier — a une étoffe, aan ten
dock de eerge verw geven.
Re-
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Reehauf, m. t. de jard. verfclei of warms
mest om een broeibed.
Rechauffage , m. t. de litter. fam. opwartning,
yr. het voorflellen van lets ouds, als of
het nieuw was , o.
B.echauffe ,
fain. opgewarmde kost ; fig.
fam. C'est un
cet ouvrage n'ett que dudat is maar opgewarmde kost, dit
werk bevat niets nieuws , het is flechts
opgewarmde kost.
Rechauffement, t. de jard. verwartning,
broeijing, yr. broeimest, Gs. Le — des
plantes les fait pousser, de broeijing der
'
planten doet dezelve uitfchieten.
Rechauffer, v. a. weder verwarmen, opwarmen. Je me suis rechauffe a courir, door
loopen heb ik mij weder verwarmd. Le
temps se rechauffe , het weder wordt weder warmer. C'est du café — fd, dat is
opgewarmde koffij ; fig. weder aanzetten,
aanvuren; hervatten, hernieuwen. Le
bon succes de cette entreprise Pa rechauffe,
de goede uitflag van deze onderneming
heeft hem weder aangevuurd. Se —, v.
r.zich wader verwarmen,weder warm worden. Son zôle s'est é plus fort que jamais ,
zijn liver is warmer geworden dan ooit,
meer dan oat aangevuurd. — le combat,
den flrijd hervatten.
keehaufroir, m. t. de cuis. for-nuis om de
fpijzen daarop weder to warmen, o.
Rechaussement, m. t. de jard. het ontlpitten
en aanhoogen van aarde om den voet van
eenen boom of van eene plant.
Rechausser, V. a. weder fchoeijen, fchoenen
en koufin weder aantrekken. Rechaussez
cet enfant, trek dit kind wader koufen
et; fchoenen aan; t. de jard. un arbre,
une plante, nieuwe aarde om eenen boom,
om eene plant leggen, die mogt losgegaan zijn; C. de cbarp. — one roue de
moulin, een melenrad met nteuwe pennon
voorzten; t. de metal. — une piece de
metal, een fink metaal door fierk daarop
to flaan digter ,Waken.
echaussoir, m. munthamer; plethamer.
Roche, adj. raw bij het aanraken; moei.
jelijk, ongemakkelijk one mede oafs to
gaan.
Recheoir, zie Rechoir.
* Recherchable, t. de pal. waardig om
onderzocht to worden, aan het enderzoek onderworpen.
Recherche, f. onderzoek, o. navorfching,
nafporing , vr. Une— exacte, een naauwkeurig endetzoek. Quelque que, j'aie
faite, je. n'en ai pu Tien apprendre, wat
yoor navorfching ik ook gedaan lreb, ik
lab tech niets daarvan kunnen vernemen. Faire d'un Udder qu'on ignore,
nafporing doen naar eenen onbekenden
erfgenaam. La — de la paternite est interdite, onderzoek to doen, wie de wader
van het kind is , is yerboden. On a fait
la — de sa conduite, men heeft zijn gedrag onderzocht ; aanzoek, o. paging ,
moeite, yr. — de maHage, aanzoek tot
het huwelijk. 11 a fait hien de la — de
cette Elie, hij beefs veel moeite, paging
tot dit meisje gedaan, om haar ten huwelijk to hebben ; t. de couv. — d'un
toit, ver-, uitbetering,- het nazien van
een dak; t. de hydraul. — des caux, het
zoeken naar waterbronnen; t. de mus.
foort van voorfpel, van proludium op
het orgel. Les — s, zie Cadences. Mar-
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chandise, livre de —, koopwaar die, hoek
dat veal gezocht word:, goeden afIrek
heeft.
Rechercher, v. a. wader- herzoeken. Je
l'ai cherche et recher,he sans pouvoir le
trouver, ik heb het gezocht en herzocht
zonder het to kunnen ~l inden; onderzoe.
ken, opzoeken, navorrchen, narpeuren.
— les secrets de la nature , de zeheimen
der natuur navorfchen, J'ai recherche tout
ce qui se peat dire sur ce sujet, ik heb
alias onderzocht wat zich over dit onderwerp laat zeggen. On l'a arréte, et
on recherchera sa vie, men heeft hem gevat , en men zal zijn levensgedrag geregtelijk onderzoeken. Ne faites pas _telle chose, vorts en seriez , doe zulks
niet, gij zoudt daardoor in geregtelijk
onderzoek vervallen ; aanzoek doen,
van naar , verkeering zoeken.
tie de q. q., naar iemands vriendfchap
fireven. one Elie en mariage aanzoek
doen bij een meisje em haat- ten huwe
lijk to hebben ; t. (Parch. un euvrage
d'architecture, aan een werk der bouwkunst de laatfle hand verleenen, om het.
zelve to voltooifen, to volmaken; t. de
man. — un cheval, een peRaril aanzetten,
opwekken, one lets good to doen; t. de
point. Une figure Bien — 6e, een fchoon,
met veal vlijt bewerkt, beeld. Voila des
endroits qu'on n'a pas asset recherchis,
hie, zijn plaatfen, die men niet vlijtig
genoeg bewerlet heeft; fig. On trouve
Bans cc livre des passages bien — es , men
vindt in dit book zeer fraaije, vlijtig
bewerkte plaatfen. Ce soot des pensees,
des choses crop — des, dat zijn al to ver
gezochte gedachten, dingen. Elle est
trop recherchée clans ses expressions , dans
sa parure, zij is eel to kiesch in hare
uitdrukkingen, in haren opfchik.
Rechercheur, in, iron. opfpoorder,navorfeher;
een die al de bouwfloifen tot cane tegelbakkerij aanbrengt , tegelbakkersknecht.
Rcchigne, e, adj. gemelijk, knorrig, yer.
efr ietig, to envreden.
Rechigner, v. n. jittursch, knorrig, zuur
zien; een fluursch , knorrig gezigt maken. 11 rechigne toujours, hij ziet altoos
zuur. Un air — gne, een fluursch, knorrig, verdrietig gelaat. t. de jard. Un
arbre qui rechigne , een boom, die in eenen twin niet good flaat , geen goad aanzien heeft.
Rechin, e, adj. verdrietig, droefgeestig.
Rechinser,, v. a. t. de drap. — la laine, de
Ivo/ in fchoors water uitfpoelen.
Rechoir, v. n. p. u, wader vallen; fig.
weder
—dansuemli,c faut
in eene ziekte, in eene four vatlen, infiorten.
Rechute, f. hervalling, pr.; tweede val,
m. 11 a fait one — dangereuse, hij heeft
eenen tweeden gevaarlijken val gedaan ;
wederinflorting, yr. La — est a craindre
dans ces maladies , bij deze ziekten is eene wader inflotting to vreezen. La —
dans le Dacha, dans une faute, het wader
vervallen in de zonde , in eene four.
t. de sa y. bak voor het loogRecibidou,
water bij de zeepzieders.
Rácidive, f. t. de jur. herhaling van eenen
misflag, het begaan van denzelfden netsflag. La — est punie plus rigoureusement
quo le premier alit, de herhaling van
et.
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eenen misfiag wordt firenger gefiraft,
dal; de eerfle misdaad.
R6cidiver, v. n. weder in denzelfden misflag vallen, weder denzelfde, mis/lag begaan. 11 a recidive , hij heeft denzelfden misllag begaan.
Rècifou R essof, Ressi, me t. de mar rif,
blinde klippen ; onder 'ovate,- verborgene
klippen t. de corn. fchijn van to,tvangst
van eenen kapitein van de aan hood genomene goederen.
Recipe, m. voorfotrift , recept van eenen
geneesheer,, o. Les apotnocaires garde nt
les — s des mêlecins, de apathekers bewaren de recepten van de geneeshee/en.
Recipiangle,
t. de geom. koeAmeter.
Recipiendaire, m. die in eenig ambt of in
eenige bediening zoekt to korner; ,verzeeker,aanzoeker,rollicitant,kandidaat. Les
francs macons errouvent les — s, de vrilrnetfelaars fiellen de folficitanten op de
proof:
Recipient, m. t. de chim. voorlegger, ontvanger, recipient van een distill.ervat.
Un — tie verre, een glazes voorleggeo.
Le — de la machine pneumatique, de klok,
hot glen van de Iuchtpomp.
Reciprocation, f. beurtwisfeiine; weder
zijdfche of onderlinge betrekking van
eenig ding op het andere.
Rêciprocite , f. wederkeerigheid, het onderlinge,wederzijdfche, a, La — de l'amitie , des sentiments, het wederzijdjche
der vriendfchap, der gevoeleus.
Reciproque, adj. wederzijdsch, onderling.
Haine onderlinge haat. L'amour doit
étre —, de liefde moot wederzijdsch,wederkeerig, van beide zijden Its
s'aiment d'un amour —, zij beminnen elkander met eene onderlinge liefde ; a. de
gram. Un verre een weaerhoorig
werkwoord; t. de log. Propositions — s,
twee in uitdrukking omgekeerde, mane
hetzelfde beteekenende gelijk.
L'homme est un animal raisonnable, l'animal
raisonnable est on homme , soot deux propositions — s, de mensch is een redelijk diet-,
een redelijk dice is de mensch ,zijn twee
hetzelfde beteekenende fiellingen; t. de
math. Raison —, zie Inverse; s. m. hetzelfde diergelijk (la pareille) je vous
rendrai le
ik zal u hetzelfde wederom doen, met gelijke must betalen,
Réciproquement, adv. wederzifdsch, over
en weir. Its s'aident zij helpen zich
onderling, wederzifdsch. Se cionner —
des marques d'amicie, elkander blijken van
vrientljchap geven.
Reciproquer, v. a. fam. weder vergelden,
met gelijke ^nunt betalen. Je ne puis vous
le —, ik kan het u niet wear er vergelden.
Recirer, v. a. weder met was befirijken.
Recise, f. zie Benoite.
Reck, verhaal, verflag, berigt , 0.
vertelling, yr. Le — d'une aventure, het
verhaal van een geval. Faices-sous le —
de ce qui s'est passe, doe ons het vet flag
van hetgeen gebeurd is. 11 a fait un bon
hij heeft goed verteld ; t. de mus.folo, dat door eene fiem gezongen, of gelpeeld wordt.
Recitant, e, adj. t. de mus. Partie e,
hoofddeel ; folofiem, alleen zingend , fpe.
lend.
Recitateur ; on. die lets van buiten opzegt
opzegger.
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Recitatif, m. t. de mus. recitatif,gezongen verhaal van een zangftuk of fpel of
van eene cantate, fpreetgezang, o.
Recitation, f. opzegging, ti 'r. voordragt van
eene van buitsn geleerde rode, no.
Reciter, v. a. van buiten opzeggen. — sa
leson zijne les opzeggen, yerhalen;
'
voordragen.
— tine histoire, eene gefchiedenis verhalen ; voordeelen.
Ii recite
avec intelligence , hij &nags met verfland
voor. un auteur, eenen fell; ifverlveér
aanhalen; t. de onus. — un solo, een lois zingen, fpelen.
Reciteur, m. burl. verhaler of maker van
gefchiedentsren.
Reclain , zie Retrain.
Iteclamateur, no. t. de mar. terugeifcher van
geborgene goederen,- of van een fchip.
Reclamation, f. terug of wedereilching ;tee
genfpraak, klagt , reclama . ie; bezwaar
(in regten). La — de quelques livres, de
terugeijching van eenige boeken. Cetto
lei excita beaucoup de — s, deze wet ver.
liekte veel tegenrptaak.
Reclame, f. t. d'oonpr. kustos of klapper
in den dl uk van een bock , zijnde
een woord of y e ., gedeelte daarian, en.
der aan eene bladzijde, en waarmede de
volgende zijde begins, tn.; t. de mus.
flotgezang van het koor o.;
t. de
fauc. Un oiseau qui revient , een vogel die op den r sop , op het gefchreeuw ,
of op het lokfluitje weder terug k,ornt ;
lokpijpje der oo,:f elaars, 0.
Reclamer, v. a. aanroepen, to hulp, tot
bijfiand reopen. — rassistance de Dieu,
God om billiand aanroepen ; terug,
der eifchen, weder begeeren, opei;chen.
11 trouva le cheval qu'on lui avoit pris, et
le reclama, hij vond het paard , dat men
hew had afkenomen, en eischte het terug. On a reelame cc prisonnier, men
heeft dezen gevangenen opgeeischt ; ge..
reclameerd ; t. de fauc. un oiseau ,den
Palk terug lokken; v. n. zijne bezwaren
inbrangcn, zich tegen Los vcrzetten,
uitvaren, bezwaren, Je reclame contre
Bela , ik verzet rni t daartegen. 11 a reclame contre cette oppression, hij heeft
tegen doze onderd, ukking ui tgevaren ;
zijne bezwaren ing-ebragt. contre ees
voeux, zijne geloften her roepen. Se —,
v. r. de q. q., zich op iemand beroepen.
Voyant qu'on le mal.:raita, it se reclama de
son per:, Coen hij zag , dat men loom
mishandelde, beriep hij zich op zijnen
vader.
Rdclameur, m. Afrikaanfche meerle, yr.
Re lamper, v. a. t. de mar. — ton mat, ova')."
gen of fehalen ono eenen mast leggen ,
weder vast klampen.
Reclare, . t. de peal. foort van net , o.
Reclinaison , f. afwij king eons zonnew .jzero van de poot:hoogre.
Reclinant, adj. m. Un cadran een terughellende zonnewifzer, die onder eenen
g000teren of Aleineren hook, den de
poolshoogte is, naar het noorden heft.
Recliner, v n. terug , van de foodlife, ran de poolshoogte afwijken. Ce
cadran recline , die zonnewyzer belt ter ug.
Reclouer, v. a. weder vast fpijkeren.
faut — cette caisse et la renvoyer, men
moot deze kist weder toefpijkeren, en
haar ierugzenden.
Re.
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here-Mg. I1 se rend — par sa vertu, hij
maakt zich achtingswaardig door zijne
deugd. Cette action est —, deze daad is
lofwaardig.
Recommandaresse, f.befleetifier von minnen.
Recommandataire, f. fchuldeifcher,, die ee.
'len reeds veer andere lehulden gevanigen zittenden fchuldeifcher, y ear zijne
vorderingen doer gevangen blijven.
Recommandation, f, aanbeveling, aanprij.
zs ng s yr. 11 a obtenu cette place a ma
hij heeft deze plants op mijne aanbeve.
ling ontvangen. On lur a donne des let..
tres de —, pour Amsterdam, men heeft
hem brieven van aanbeveling Attar aelm.flerdam gegeven; t. de prat. verzoeie om
verlenging van arrest, o. Ce prisonnier
tient encore pour deux — s, deze gevan.
gene zit nog wegens twee injekomene
verzoeken om verlenging van arrest;
achting. La saintete de sa vie l'a mis.en
grande zijn heil:g leven heeft hem
in groote achting georagt. 11 a Phonnear en grande hij fchat de ear zeer
hoog; t. qe com. aanzigging van gegolene of verlorene dingen. La — d'une
chose volee, gefchrift , dat men aan keeplieden afgeeft van lets dat geflolen is;
t. de rd. cath. Priere de la — de fame,
gebed van voorbidding voor eenen fiervenden. Faire des — s a q. q., zich
;nand aanelen, zijne groetenis doen.
Recominandatoira, adj. eene aanbeveling be.
vattende.
Recommander, v. a. aanprijzen, aanbeve.
len. je recommande mon fits aine a votre
affection, ik beveel mijnen oudjlen ZOOM
uwer genegenheid aan. 11 est recommande a plusieurs maisons de commerce, hij is
aan vele huizen van koophandel aanbevolen, gerecammandeerd Je lui ai re.
commande de vows obar, ik heb hem aanbevolen van u te gehoorzamen. Recom.
mandez lui la lecture de bons livres, prijs
hem het 'exert van goede bocken aan ;t. de
com.ilts dat gefiolen ofverloren is aanzeggen , aangeven, door een gefchrift bij
kooplieden bekend maken. L'orfavre a
ar'kete les cuillers d'argent, qu'on vouloit
vendre, parcequ'eiles lui avoient eta
recommandees, de goudfmit heeft de zilveren lapels aangehouden, die men hem
wilde verkoopen, omdat ze hi] hem wa.
ran aangegeven (dat ze geftolen waren);
t. de prat, om verlenging van arrest verzoeken (recharger un prisonnier). q. q.
aux prieres, iemand in de gebeden aan.
berelen. Se —, v. r. zich aanbevelen;
iemand zijne groetenis doen. Je me recommande a votre amide, ik beveel
in uwe vriendfchap.
Recommencement, in. (inns.) wederbegin.
tang, yr. nicely begin, o.
Recornnsencer, v. n. et a. weder beginnen,
weder aanvangen, vern:euwen, op nieuw`
beginnen. On recommence a bttir a ce
ceuillir).
palais , men begint 'seeder aan dit paleis
Recolte, f. oogst, m. inzameling van
te bouwen. 11 recommencera tout de non-.
vruchten , yr. La — sera bonne, de cogs:
veau , hij begint weder'geheel op n/cnn'.
zal geed zijn. Dans le temps de la —,
On le lui a dit cent fois , c'est toujours
in den oogsttijd.
—, men tree ft het hem honderd maal geRecolter, v. a. oogsten , inoogsten , inza
zegd , altoos meet men op nieuw weder
melen. On a deja recolte les bleds, men
beginnen. La guerre a recommence, deheeft reeds het koren ingeoogst.
oorlog heeft weder eenen aanvang gene.
Recommendable, adj. lof-, prijswaardig ,
men; fig. — un a eve, eenen leerling op,
prijsyelijk, achtingswaar dig beleeld,
nieuw wader beginner; to leeren. 11 avo r
RF C
Reclure , v, a. opfluiten. On a reclus le pdsonnier, men heeft den gevangenen opge.
floten. Elle est recluse dans sa chambre,
zij blijft in hare kamer opgefloten.
reclus, m. — se , f. kluizenaar, kluizenaarfler,, die zich van de wereld atzondert in eenzaam leeft. 11 vit comme un
raj leeft als een kluizenaar.
t Recluserie , f. cel van eenen kluizenaar.
t Reclusage, m. gevarigenis, yr.
Reclusion, f. cel, kiuis ; op/luiting. Elle est condamnee a la — dans une
de correction , zij is veroordeeld tot de
opfluiting in een verbeterhuis , in een
tuchthuis.
R.ecocher, m. t. de bout. — la pate, het
deeg met de vlakke hand nog eens Haan.
Recogner, v. a. weder vast- of inkioppen ,
inflaan. un don qui branle, eenen fpij
ker , die his zit, wader inflaan ; fig. terug drijven. 11 a voulu faire cette tentative, on l'a recogne, hij heeft deze poging Willer: doen, men heeft hem teruggedreven; pop. ruwelijk afwijzen.
Recognitif, ive, adj. t. de jar. Actes — s
et confirmatifs , toeerkennende en bekrachtigende akten, protokollen.
Recognition, f. onderzoek, o. herziening.
Recoiffer, v. a. weder, op nieuw kappen.
Le vent l'a decoiffee , elle se recoifle, de
wind heeft haar haar in de War gebragt , zij leapt zich op nieuw. une
bouteille, eene flesch weder dikt toe
maken.
Recoin, verborgen hoek , fchuilhoek ,m.
11 n'y a coin ni — 04 l'on n'ait cherche,
daar is geen hoek, fchuilhoek , nec k
winkel, waar men hem niet beefs gezocht ; fig. Les — s du coeur,, de fthuilhoeken van het hart.
t Recoirdie, f. liedje om te Jeerer;, o.
t Icccoiter, v. a. zie Cacher, Receler.
Recolement, m. t. de jut . , wederbooring der
getuigen, vr. het weder voorlezen van
het ,gezegde der getuigen. Faire le — des'
temoins, den getuigen hun gezegde nog
eens voorlezen ; t de prat. vergelijking
van eene kopij met het origineel , van
eenen inventaris met de goederen , enz.
collationering. Faire le — d'une vente de
bois, bij eene houtverkooping zien of het
hour, gelijk opgegeven is, gekapt is;.
boschfchouwing.
Recoler,, v. a t. de jur. — les temoins,
den getuigen hun gezegde nog eens voorlezen ; t. de prat, cotlationer en , een kopij met het origineel verEelijken, enz.
een gekapt bosch befchouwen.
Recollection, f. vestiging der gedachtcn,
vergadering van zijne zinnen, bezinning.
Recoller,, v. a. weder
hecollet , m. foort van Franciskaner monnik, barrevoeter monnik.
t Récolliger, se, v. r. zijne gerlachten bepalen, zifne zissnen vergaderen (se l e-
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dubbel zamengefielde bladeren op *en
etO mat montre, ii a fallu le —, hij war
bladfleet.
flecht onderwezen , men heeft weder van
voren met hem moeten beginners; t. de Recoinposition, f. wedervereeniging der gem
gefcneidene
deelen.
un cheval, een paard op nieuw
marech.
weder dresferen; prov. 11 ne sauroit mieux Recompter, v. a. weder over tellen, hertellen , nog eens :ellen. On lui rapporta
dire s'il ne recommence, a moins de — , hij
l'argent, it le recompta , men brag: hens
konde niet beter fpreken, het niet nahet
geld terng , en hij telde het nog
zeggen.
11
recommence
sur
drukkelijker
eens over.
nouveaux frais , hij begins zich weder in
Reconciliable, adj. verzoenlifk, , verzoennieuwe onkosten :e
baar. 11s ne.sont pas si brouilles qu'ils
Recommenceur,, in. et adj. die weder , op
ne soient s, zij zijn zoo oneenig niet,
nieuw begins..
dat zij niet weder met elkander vet,
Recompense, f. belooning, vergelding, vr.
verzoend warden.
Une— bien meritee , eene wel verdiende
belooning. On lui a donne cinquante flo- Reconciliateur, — trice, f. verzoener,
betniddelaar, bevrediger; bemiddelaarrins pour —, men beefs hem vijfiig gulfler, bevredigfler. Sa soeur a etc leur
den tot belooning gegeven. Esc-cela la —
— trice, zijne zuster is hare bemiddetie mes soins? is dat de vergelding voor
laarfler geweest.
nsifne zorgen? C'est toute la — que,j'en
ai eue, dat is de geheele belooning die Reconciliation , verxoding, bevrediging,
bemiddeling. Leur esc sincere, hence
ik daarvoor gehad heb. La vertu est elverzoening is optegt; t. de rel. cath. La
le.même sa —, de deugd beloont zich
dune eglise, de weder inwijding van
zelve; loon, o. firafre, yr. Le gibet seeene gefchondene kerk; het weder biechra la — de ses.critnes, de galg zal het
ten, het laatfie biechten voor de cornloon, de fit-4e voor zijne tnisdaden
munie, of het avondmaal. La — d'un
zijn. C'etoit un mechant homme, it a en
heidtique a l'eglise, de openlijke wederla — qu'il meritoit, hij was een Becht
verzoening vat: eenen . ketter met de
mensch , hij heeft de firal, het loon gekerk , die van de wetten derzelve was
kregen, dat hij verdiende, fchadeloosaf'geweken.
vergoeding. On lui donna deux
cents florins pour — des pertes qu'il avoit Reconcilier, v. a. weder vereenigen, verzoenen bevredigen. II travaille a les —,
faites, men gaf hem twee honderd gulden
hij werkt om ze to verzoenen. Elle a
tot fchadeloosflelling voor de verliezen,
reconcilie lee deux famillcs, zij heeft de
die hij geleden heeft. En —, adv. tat
twee familien seder vereenigd ; t. de rel.
yergelding , tot loon of belooning ; daarcath. — one eglise, eene gefchondene Feet k
entegen. Rendez moi cet office, et en —
weder inwijden. on neretique a Peje vous servirai en quelque autre, occasion,
glis. e eenen ketter weder met de kerk
betoon tnij dozen dienst, en daarenteverzoenen, hens zijne misdaad kwijtgen, tot belooning zal ik u bij eene afchelden;
y our het nachtmaal nog eons
dore gelegenheid dienen. II a pen mange,
biechten. Se 5 v. r. wader met elkanmais en — it a bien bu, hij heeft weinig
der verzoenen. lls se son t reconcilies d'euxgegeten, maar daarentegen beefs hij veel
memes , zij hebben zich van zelve wagedronken.
der verzoend.
beloonen,
vergelden.
Recompenser, v. a.
t. de prat. verlengde huur
On l'a recompense de ses services , men Reconduction,
zonder huurcedel; opzige, o. Occuper
heeft hem voor zijne diensten beloond.
waarune
maison
par
—
tacite, een
Il a etc mal recompense, hij is flecht bevan de huur niet i is opgezegd,
loond geworden. Dieu vous en récompengend blijven bezitten.
sera , God zal ft daarvoor beloonen; fchadeloos fiellen. Nous ferons un autre mar- Reconduire, v. a. begeleiden, uitgeleide
doen. Je reconduit jusqu'a la parte,
wij
zullen
eethe qui vous recompensera,
ik hob hem tot aan de deur, tot aan de
nen anderen koop doen die u zal fchadepoort uitgeleide gedaan. 11 ne veut.pas
loos flellen ; fig. befit-alien. 11 a eta jusqu'on le reconduise, hsj wil niet, dat
tement recompense de sa perfidie, hij is
regtvaardiglijk gefiraft voor zijne trouw- , men hen; begeleide ; t. de mein. — q. q.
loosheid. — le temps perdu, den verled a coups de baton, iemand met ftokflagen
renen tijd weder inhalen. Se —, v. r. , het gat van de deur wijzen, het hull
zich fchadeloos houden, liellen. 11 avoit' uitflaan.
Il s'est
mal dine, mais it s'est recompense a sou- Reconduite , f. het uitgeleide.
per, hij hoofs` flecht so middag gegeten,t charge de la —, hij heeft het uitgeleide
iron.
La
—
qu'on
lui
op
zich
genomen;
maar hij beefs zich bij het avondeten
i fit ne fut pas agreable , het uitgeleide,
fchadeloos gefield.
Recompleter, v. a. weder geheel voltallig; dat mere hem gaf, was niet aangenaam
1 Recontesser, v. a. weder, op nieuw, nog
maken.
Recomizoser , v. a. weder zamenflellen ,, eens biechten, herbiechten. — les peches
Une
de la confession precedente , de zonden
zetten, opfieilen; op nieuw zetten.
page de manuscrit se trouvant perdue, it i die men to voren gebiecht heeft, nog
zijn
hand-t
eens biechten. 11 avoit des scrupules sur
fallut la —; dear een blad van
fchrift verloren was , moest nij het op , sa confession, it s'est reconfesse, hij had
nieuw zamenftellen, fchrijven. On avoit bedenkingen over zijne biecht, hij beef:
op nieuw gebiecht.
pris de trop petits caracteres pour la preface, it fallut la —, men had al to klesne Reconfirmer, v. a. nog eens bekrachtsgen,
weder ver/lerken. Cette lecon l'a conletters tot de voorrede genomen, men
flame dans le bien, deze les heeft hem
moest haar op nieuw zetten; t. de claim.
in het goede wearer verfierkt ; t. de
ate afgezenderde deelen weder vereenirel. cath. op nieuw het fukramen; van
gen; t, de bot. Feuilles recompensees,
het
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het vormfel geven. On ne reconfirme
pas ceux qui ont etc confirmes , men
herhaalt het fakrament van het vormfel
niet aan degenen, die gecenfirmeerd
zijn.
t Reconfort, troost, bijfiand. 11 a fait
son devoir, yolk son — hij heeft zijnen
pligt gedaan, dat is zijn troost. Dieu
sera notre —, God zal onze bifilandzijn.
Reconfortatif, m. et f.: t. de med. Les —s ,
les medicaments
s ou les fortifiants, de
verfierkende middelen.
Rdconfortation, f. t. de med. weder vergerking. La — de l'estomac , de weder verfierking van de maag.
Reconforter, v. a. weder verfierken. Ce
verre de yin l'a un peu reconforte, dit glas
wijn beefs hem weder een weinig verfterkt ; fig. p. u. vertroosten. 11 est si
&sole, que rien ne pent le —, hij is zoo
troosteloos, dat nice: hem kan vertroosten.
Reconfrontation, f. t. de jur. tweede verhoor
tegen getuigen; nieuwe, nogmalige tegenovergelling. On ordonna la — des te.
moins a Paccuse , men Leval de getuigen
en den aangeklaagde nog een: tegen elkander over te fiellen, een tweede verhoor met hen te doen,
Reconfronter, v. a, t. de jur. — les temoins
Paccuse, de getuigen tegen den befchuldigden nog cent tegen elkander fiellen,
verhdoren.
Reconnoissable, adj. kenbaar, kennelijk.
Il a bien maigri , it n'est plus —, .hij is
regt wager \geworden, hij is niet meer
kenbaar.
Reconnoissance, f. herkenning, weder erkenning. Je me suis etonne d'une si prompte ik heb mij verwonderd over eene
zoo fchielijke herkenning ; erkentenis,
dankbaarheid. Il ne sauroit pas assez exprimer sa hij konde zijne erkentenis
niet genoeg uitdrukken. Je suis avec les
sentiments d'une sincere , ik ben met de
gevoelens van eene opregte dankbaarheid.
Ce service merite quelque deze dien3t
yerdient eenige erkentenis ; onderzoek,
o. bezigtiging, vr. Faire la — des pa.
piers, het onderzoek der papieren doen.
La — sera longue, de bezigtiging, het
onderzoek zat fang zijn. Le general est
alle faire une de generaal is op verkenning, kondfchap uitgegaan ; fchriftelijke bekentenis van eenig aanvertrouwd
goed. Confiez-moi ces papicrs, je vous en
donnerai une vertrouw mil die papieren toe , ik zal u daarvan eene fchriftelijke bekentenis geven; t. de jur. — de promesse, d'ecriture, belijdenis, toefiemthing van eene gegevene belofte, van een
handfchrift. Sa . promesse est sous Being
prive, et il en a passé sa — devant notaire, zijne belofte is eene met zijne eigene hand onderteekende bekentenis, en hij
heeft dezelve voor den notaris erkend.
11 nie que ce. billet soit de lui, it faut en
venir A la — par comparaison d'ecriture, hij
ontkent , dat dit briefje van hem zij,
men tnoet hem door vergelijking van het
gefchrift tot belijdenis-brengen.
Reconnaissant, e, adj. dankbaar, erkentelijk. 11 est bien — de ce service, hij is
zeer dankbaar voor dezen dienst. 'Vous
trouverez en moi un coeur gij zult in
tail eon erkentelijk hart vinden.

zocli
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Reconnoitre, v. a. herkennen, wederkennen. Je l'ai reconnu de loin, ik heb hem
van verre herkend. Il l'a reconnue a sa
voix, hij heeft haar aan hare item herkend; toeflernmen, erkennen, belijden.
Je reconnois les bienfaits que j'ai recut,
ik erken de weldaden die ik ontvangen
heb. I1 ne vent pas — sa faute, hij wil
zijnen misflag nice belijden. 11 l'a re.
connu pour son fils, hij heeft hem voor
zijnen zoon bekend, beleden; dankbaar,
erkentelijk zijn ; betoonen, vergelden.
Faites-moi ce plaisir, je le reconnoitrai
dans l'occasion, beroon mij dit genoegen,
ik zal het bij gelegenheid vergeldin,
daarvoor erkentelijk zijn. Je vous re
connois ce service, ik ben u dankbaar
voor dezen dienst. On lui a rendu mille
bienfaits, mais it les a mai reconnus, men
heeft hem duizend weldaden betoond,
maar hij heeft ze flecht beloond ; merken , ontdekken. je reconnus bien que
vous l'aimiez, ik merkte wel , dat gij
haar bemindet ; C. mil. op kondfchap nitgaan, befpieden , verkennen, recognosceren. — les ennemis, leur nombre, de vij.
anden, hun getal befpieden. II envoya
de la cavallerie — les defiles, hij zond
ruiterij af om de enge wegen te verkennen, te recognosceren ; de mar. — un
vaisseau , een fchip verkennen, hetzelve
naderen, omdeszelfs grootte en fierkte to
onderzoeken. — une rade, un mouillage, un
&nen, eene reede, ankerplaats , de dig.
ging van eene klip epnemen en afpeilen,
une terre, een land verkennen. Se —,
v. r. tot zich zelven, tot inkeer komen,
berouw hebben. I1 avoit fort mal vecu
dans sa jeunesse, mais it se reconnut sur
ses vieux jour:, hij had in zijne jeugd
zeer flecht geleefd, maar hij kwam In
zijne oude dagen tot inkeer. Dieu lui
fasse la grace de se — avant de mourir, God
zij hem genadig, dat hij berouw hebbe
voor zijn fierven ; tot zich zelven komen, zich bezinnen. II etoit tombe en
defaillance, et quand i1 vine a se —, it vonlut le battre, hij was in flaauwte gevallen, en toen hii tot zich zelven
kwam, wilde hij hem flaan. Je l'ai deja vu, je commence a me —, ik lab hem
reeds gezien, it begin mij te bezinnen.
11 fut surpris et n'eut pas le temps de se--,
hij weed overvallcn, en had den tijd niet
van zich te bezinnen.
Reconquerir, v. a. heroveren, seeder be.
magttgen. L'ennemi a reconquis les villes
qu'on lui avoit prises, de vijand beefs de
fieden heroverd, die men hem had afgenomen. C'est une province —ise, dat is eee
ne weder veroverde pt ovincie.
Reconstitution, f. nieuwe vastflelling eener
rente ; het vastflellen van eene nieuwe
rente in plaats van de vorige, o.
Reconstruction, f. herbouwing, weder op.
bouwing. On a ordonne la — de cet edifice, men heeft de herbeuwing van dit
gebouw belast.
Reconstruire , v. a. • herbouwen, weder opbouwen. La maison n'est pas encore reconstruite , het huis is nog niet herbouwd
weder opgebouwd.
Reconsultauon, f. het op nieuw, weder,
raad vragen, raadplegen.
Reconsulter, v. a. weder raad vragen, raad•
plegen.
Re.
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Reconter, v. a. op nieuw, weder, vertellen. R.econtez-nous la meme histoire , ver•

RRC
en reconehe le double , etc. quand on vent,

men zee die of deze fors bij zekere 'Pe•
len, en men zee weder het dubbele enz.
in, wanneer men wil. Se -, v. refl. wegaan, een ander verdrag aangaan.
der to bed gnats leggen. Il s'est reconReconvenir, v. a. t. de pal. eenen ei+ch tecile, hij is weder to bed gegaan.
gen den eifcher doen, eene tegenklagt Reeoudre , v. a. weder toe, to zamen, oatsinbrengen. Le defendeur pent - so parnaaijen, vernaaifen. La doublure est de..
tie, de gedaagde kan eenen eiJch tegen
cousue, fain la -, de veering is losge.
zijne partij doen.
tornd, men moot ze weder aann'aaijets.
Reconvention, f. t. de pal. eisch tegen den
k ecousez cela proprement, naai dit eons
eifcher , no. tegenklagt, yr.
nettes cc zamen. I1 avoit la moitie de la
joue abbattue d'un coup de sabre, le chic
Reconvoquer, v. a. weder op- of bijeen roerurgien la lui recousit, de , halve koon,
pen. Le parlement avoit etc proroge, mais
on fut oblige de le -, het parlement was opwang was hem door eenen fabelhouw afgeflagen, de wondheeler naaide haar ove•
gefchort, ultgefleld geworden, maar men
der to zamen; fig. Des vers recousus de
was genoodzaakt het weder bijeen to roepieces et de morceaux, to zamen geflikte,
pen.
geflanste verzen.
Recopier, v. a. weder affehrifven, oververlenging vaneenon hock.
fchrifven , herikhrijven. La lettre 6104 Recoutement,
balk, yr.
si mal ecrite, qu'il fallut la -, de brief
was zoo flecht gefehreven, dat hij hem Recouler, v. a. herfchieto' ; bij de kerns.•
tenmakers , de. gemaakte kaarten bij hat
moest overfchrifren.
lochs' overzien. - les peaux , de olio nit de
Recoquillement, m. weder omkrulllng, ophoiden, nit het leder drukken; t. de tan.
rolling, ombuiging ,vr. Le-des feuilles,
met het ijzer het in hoiden teruggebie•
des vers, de oprelling, ombuiging der
vene kalkwa-ter uitdrukken.
bladeren, der wormen.
Recoquiller, v. a weder omkrullen, °prob. Recoupage, het doorkruifen der 114111
den polijstfteen op de fpiegelvlakte terug
len , ombuigen. Qui a recoquille les feuilgeblevene fru)».
lets de ce b yre? wie heeft de bladeren
van dit book zoo omgekrield, epgeroldP Recoupe, f. fleengruis, o. Mettre de la dans uae tilde, lieeNgruis in eene law;
Un chapeau a bord recoquille, een hoed
doen; t. de boul. kernel, y r. zemelmeel,
met eenen opgerolden rand. Les vers se
0. Faire du pain de -, brood van kor..
recoquillent, de wormen flingeren, rollen
nel (de fijnfie zemelen) taken; afyal
zich in een. Des feuilles recoquillees, opvan brood, kruimtjes, o.
gerolde bladeren; prow. I1 n'y a point
de si petit vers qui ne se recoquille, daar Recottpe , adj. et in. t. de bias. Ecu -, twee
of weer malen verdeeld fchild.
is geen worm zoo klein , die zich niet
t. d'arch. verminderingin een role ; er is geen vijand zoo ge- RecoupemilL,
der clikte van ten muur van laag tot
ring, die nice denkt zich to verdedilaag inwerking van elke laag fieenen,
gen, en le fchaden, wanneer men hem
waardoer een muur van haven bijloopt
aanvalt. Se -, v. r. zich met lokken
of dun word:, yr.
kriellen; zich rollen, buigen,otukrullen.
Record, m. t. de jur. getuigenis van een Recouper, v. a. weder-, op nieuw-, her.
fnilden. II a coupe peu de pain , it rant
gezegde in een geding , enz. Faire le en -, hij heeft weinig brood gefneden,
d'un contrat, het getuigenis doen van een
men meet op nieuw, nog moor fniiden;
verdrag.
t. de jeu. Vous avez mat 'coupe, it taut
Recordation, f. (inus.) zie Souvenir.
gij hob; Ilecht gecoupeerd, gij moot
Recorder, v. a. fans. - sa lecon , zijne les
nog eons a/lion:en.
overleer en , dezelve herhalen. Oa lui
accorda trois jours pour mieux - son role., Rccsoupette, f. t. de boul. zemelmeel, grezwarte kernel, vr.
men verleende hem drie dagen em -besety er dart recoupe,
zijne rol to leeren, to overdeuken; t. de Recourber, V. .a. om,buigen, krombnigin.
un baton, un ter par le bout, eenen
prat. - un exploit, eene dagvaardiging,
flak , een ijzer aan het condo amindaging deer getuigen onderteekenen
buigen.
laten. Se —, v. pers. zich herinneren
wat men to doen of to zeggen heeft. Se Recourir, v n. weder, nog eons, op nieuw
loopen. J'ai laisse ma tabatiére h l'auberge,
- avec q. q., met iemand affpreken.
j'y recours la chercher, ik hob mijne taRecordeur, m. oeggetuige, m, en yr.
baksdoos in de herberg gelaten, ik loop
weder,
nog
eons
verbeRecorriger, v. a.
er weder naar toe em ze to haters. Reteren.
courez chez votre pore, et dites-lui gue je
Decors, Record, In. getuige in eene dagvaardiging, door den deurwaarder, een die
p si trouve, loop weder naar uwen vader,,
en zeg hem , dat ik het gevonden heb ;
den dettrwaarder vergezelt, bujiaander,
- a q. q., a q. ch. (avoir recours a), zijhulpgenoot van hem.
ne toevlugt tot iemand, tot lets nemen.
ReLoivele , e, adj. zie Recourbe.
Il
taut - au medecin, men meet zijne toeReconciler, v. a. weder to bed leggen, helvlugt tot den geneesLeer ;semen. 11 a repen , brenoen. Oa l'avoit love un mocouru a son confesseur, hij heeft zijne
ment, mais it a falls le
, men had hem
toevlugt tot zijnen biechtvader genotnen.
een oogenblik opgeh-olpen , maar men heeft
Riecourez a la • clemence du roi, nem de
hem weder moeten to bed brengen ,
toevlugt tot de genade van den worst; t.
helpen. - son ennemi , zijnen vijand
de mar. v. a. - un cable, un cordage,
nog eons op den grond werpen; t. de
een tenon of een eind touwwerk vifiteten;
'arch une branche, eenen tak nederbuiloopen , door de hand laten gaan
gess, en in den grond fleken; t. de jur.
om naar to zien. - les coutures d'un batiOn concise telle somme a certain, jeux, on
tel one op nieuw deze gefchiedenis.

Recontracter, v. a. een nieuw verdrag aan-

mem,
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ardent., de naden van een [chip nazien.
nabreeuwen. sur une manoeuvre, een
fcheepstouw met de floep navolgen , terwijl men zich daaraan vast houdt , onune manoeuder een tonic, haien. Faire
vre , een tottwwerk vieren , het laten
fchieten zoo ver air het nooitig is.
Recourre, v. a. (inns ) achterhalen , wederkrijgen ; redden. — un prisonnier, eenen
,gevangenen achterhales. Une fille recourse ou recourrue, een gered, weder gekregen meisje. Un vaisseau recourru ou recons, een achterhaald, weder gekregen
/ship , dat van den vijand genornee; was.
&ecours, toevlugt, vr. Avoir — au mddecin, toevlugt tot den g,eneesheer nemen. 11 n'a — qu'a vous, fit fleetest zijtie toevlugt alleen tot u. On eat — aux
anciens manusciits , men zocht de onde handfchrsfien na. Tout mon --krefuge)
est en Dieu, sniffle geheele toevlugt is
.tot God; t. de jur. verhaal , o. verve,ding, y r. Si je perds ce proces, j'aurai
.mon — sur ou concre son frere , itanneer
ik din regtsge.ding verlies, zal ik mijn
eierhaal op awes breeder nemen. V. est
mon garant , mais it n'a rien; e'en un pauhij is miff; berg, maar hij beef:
vre
niett, het is eene arnie vergoeding.
St ecouru, e, recous, se, parr. zie Recourre.
Recousse, f. bevrijding , redding; bij/land
tot redding, m. On le tranoit ea prison,
mais le peuple concouroit a la—, men jleepte hen; naar de gevangenis, maar het
y olk fchoot ,toe tot zijne redding, om
.hem te, ontzetten; t. de mar. de herneming van een fchip op den vijand, voor
•dat het 24 uren in des vijands handen
geweest is, en dat bij gevolg in het
geval is ,•-om aan den eigenaar te wor.
,den teruggegeven.
Recousu , part. zie Recoudre.
Reconvert, part. zie Recouvrir.
Recouvrable, adj. t. de fin. dat weder verkrijgbaar, in te garen, te ontvangen
is. Des deniers —s, penningen die weder
verkrijgbaar zijn.
wederkrijging , herflelBecouvrement,
de fin. garing , inning, inling ,
zameling van Belden, vr. Pour parvenir
des choses perclues op se sert de
.tideouvertes , om verlorene dingen weder , terug te krijgen , bedient men
zich van opfpoxingen. Cela a contribue au — de sa sante, din beef: tot
de her [telling van zijne gezondheid bijgedragen. Jo vous payerai trois pour cent ,
si vous voulez-vous changer du — de ce qui
m'est ik wil u drie ten honderd betalen, zoo gij ts wilt belasten met de ingaring van hetgeen hij tnij fchuldig is;
t, de men. lijst, vr. overflag, rand aan
het dekfel eener kits, on.
Recouvrer, v. a. her-, weder krijgen, bekomen. 11 a recouvre ses forces , sa bourse, hij beefs zijne krachten, zijne bears
Iveder bekomen. Le temps perdu ne re.
convre jamais, de verloren tijd komt niet
weder; t. de fin. ingaren, indrijven,
's lands penningen inzamelen. — des
taxes, hoofdlasten ingaren; prov. Pour
un perdu deux recouvrds (on reconverts),
het verlies is dubbel vergoed; het nadeel is gemakkelijk te herfiellen.
Recouvrir, v. a. wader, Lerdekken; bedek.
ken. — un toit ddcouvert, een afgedekt

to63
REC
afgenomen dak weder, op nienw dekken;
fig. verinommen, bemantelen. 11 a reconvert tout cela de beaux prOtextes, hij heeft
dit alles met fchoone voorwendfels bemanteld. Le temps se recouvre, de lucht
wordt weder beteokken, bedekt zich.
ecrscher, v. a. weder uitfpuwen. 11 avoit
avale une arete, mats it la recracha, hij had
eene great opgeflokt, maar hij fpuivde
ze weder uit.
Recreance, f. voorbezit, 0. voorafbezis•
Ling van eenig goed, over wells eigen.
dom nog gcpleit wordt. On lui adJugea
la —, en dominant caution , men wee: hem
het voorbezit toe, tegen het geven vats
borgtogt ; t. de ctipl. Lettre de — (rappel), brieven van terugroeping van eenen gezant; recredentie brieven. Le roi
envoya une lettre de — a son ambassadeur
Vienne, de koning zond eenen brief van
terugroeping aan zijnen gezant to Wee.
nen. Le roi d'Espagne donna one lettre
tie — a l'ambassadeur de France, lorsqu'il
prit son Audience de congd, de laming van
Spanje gaf eenen recredentie brief aai,
•den afgezant van Frankrijk, teen hij
zijn afrcheidsgehoor naffs.
Recrancer , v. a. t. de prat. van be flag, arrest of cautie ontflaan ; in bezit fiellen
van lets waarover gepleit words.
zie Recreation.
t Recreandie,
ive , adj. vermakelijk, Lustig,
Recrdatif,
een vermakelifk
genoegelijk. Un jets
een Lustig, vermafpel. Un homme
kelijk mensch.
Recreation, f. uitfpanning., verlustiging,
vr. vermaak, o. La — remionne des forces
pour mieux travailler, deuitfpanning geeft
krachten on; beter te werken. Le jeu
n'est bon que quand on le prend corn.
me une simple —, het fpel is flechits geed,
lvanneer men het als uitfpanning aan.
ziet. C'est l'heure de (la) dat is het
utir van uitfpanning, het fpeeluur.
Recredentiaire, m. voorbezitter van sets
kerkelijk goed.
Recrder, v. a. verlustigen, vermaken. Ce
sont des jeux qui recreent, dat zijn fpe.
len, die verleistigen, vermaken. L'arcen-ciel recre:e les yeux. de regenboog ver.
maakt_de oogen. Le vin rdcree l'esprit,
et le Vert la vue, de wijn vermaakt.den
geest, en het groene het gezigt. , Se —,
v. refl. zich vermaken,vervrolijken,verlustigen, eene uitfpanning nemen. Quand
on a beaucoup travaille, it est bon de se —,
wanneer men veel beef: gewerkt, it het
goed eene uitfpanning te nemen. Fakes
sine promenade pour vous —, doe eene wasdeling ons u te vermaken.
Recrdment, m. t. de med. ou humeurs recre..
menteuses ou rdcrementielles, f. vocht, dat
van het blond wordt afgezonderd,o.kwa.de floffen in het blond, die zich dadrvart
afzonderen, zoo als het fpeekfer,galenz.
Rdcrementeux, —se , adj. zie het vorige woord.
Recrepir, v. a. opftrijken, op sinew beflrijken; fig. fam. blanketten. Un visage
recrdpi de rouge et de blanc, een met
rood en blaauw geblanket aangezigt.
Utz onvrage recrepi, een opgefireken werk.
Recreuser, v. a. weder, op nieuw, dieper
graven. Le puits n'est pas assez profond,
11 Taut le —, de put is nog niet diep genoeg, men meet ken; dieper graven.
Recribler, v. a. overziften, weder ziften.
Ce
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yen. Conduire une
Parmie, eene
Ce bled n'est pas encore assez net , II faut
We werving, nieuw aangeworven krijgsle dit koren is nog niet zusver ge•
yolk naar het leger voeren. II a recu quanoeg, men meet het overziften.
tre ducats pour chaque hij heeft vier
Reeder, se, v. r. uitfchreeuwen, uitroedukaten voor elken foldaat ontvangen ; fig.
pen , tegen iets uitvaren. On se récria
fam. tomes, nieuweling in een gezelaux plus beaux endroits de ce discours,
fchap , onverwachte gast. C'est une —
men riep het uit, men was opgetogen bij
dont on se sdroit bien passan , dit is
de rchoontie plaatfen van deze redevoering.
eon onverwachte gait , diets men wel
II s'est recrie sur cette proposition, contre
had kunnen misfen, Wien men niet nooce vice, hij heeft tegen dit voorfiel , tedig had.
gen deze misdaad uitgevaren.
Recrimination, f. tegen-,wederbefchuldiging; * Recrutement , m. aanwerven , o. aanwerving van krijgsvolk, y r. Aller en—,
wreak. Tout ce qu'il dit contre mot,
op werving uitgaan.
n'est qu'un alles , wat hij tegen mij
zegt, is flechts u1t wreak, uit tegen- Recruter, v. a. krijgsvolk aanwerven, re*
kruteren. Il a ordre de —, hij heeft bebefchuldiging.
vel te w-erven ; nieuwe droogerijen in de
Recriininatoire, adj. t. de pal. tegenberchulvery doen.
diging , tegenverwijting innoudende.
C'est une procedure —, pleithandel, be- Recruteur, m. werver, aanwerver.
jchuldiging met tegenbefchuldiging be- Recta; adv. (lat.) regt toe, regt aan, lijnregt ; II est all? d'ici — chez son
antwoordende.
pere, hij is van bier lijnregt near zijReeriminer, v. n. zijnen aanklager weder
nen vader gegaan. Votre frére est arrive
befchuldigen, zich wreken. Au lieu de
— a l'heure indiquee , uw breeder is joist
se justifier, it commenca a —, in pleats
op het bepaalde uur aangekoMen.
van zich te regtveardigen, begets hij
Rectfle , adj. f. (veine) hdmorrhoidale inter•
zich te wreken.
ne, inwendige fpeenader.
Recrire, v. a. her-, op nieuw, overfchrifven. Cela e,t Trial ecrit , it taut le dat Rectangle, adj. et m. t. de geom. regthoe•
kig , regthoek m. Triangle —, regthoeis flecht gefchreven , men meet het over-,
kige driehoek. Un parellelogramme —,
herfchrifveil ; antwoorden; wederfchrifun
eene figstur van vier regte hoeken.
ven. Ii vows a ecrit, it faut lui hij
heeft u gefchreven, *if meet hem we- Rectangulaire, adj. t. de geom. regthoekig.
Une
figure
— on un rectangle, eene regt.
ai
relui
Je
derrchrijven, antwoorden
hoekige figuur.
crit le jour mime que j'ai recu sa lettre,
ik heb hem op denzelfden dag wider ge- Recceur, in. rektor; fchoolvoogd. Le — de
l'universite de Jena, de rektor van de uni..
fchreven, geantwoord, dat ik zijnen brief
verfitei t te .7ena. Monsieur G. est le
heb ontvangen; fig. (den flifl) verbete— de notre dcole latine, de heer G. is
ren; prov. It ne salt a qui en —, hij weer
rektor van onze Latijnfehe fchool. Les
niet tot wien hij zijne toevlugt nemen
—
s de l'acaddmie royale\ de peinture de
Cet
ouvrage
pbche
par
la
style,
it
faut
zal.
de rektoren van de koninklijsculpture,
van
dit
werk
is
niet
geed,
'fliji
de
le —,
ke fchilder-, beeldhouwakademie; wet..
men meet hem verbeteren.
fie
van
een
yefuiten-klooster ; voormaliRecroire, v. a. t. de cout. zich van lets losge flaelsbefluurder des fleets van Venetia;
maken , bevrifden.
adj. t. de chin], Esprit —, het geurige geRecroisette, e,, adj. t. de bias. dubbel gesleelte. Esprit de l'avande, lavendel
kruist. D'argent a six Croix — tees gueu.
geest.
`les, in een zilver veld zes dubbele
Rectification, f. regt-, gelijkmaking. La
kruifen.
— d'un compte, de gelijkmaking van et,.
Recroltre , v. n. weder, op nieuw groeifen,
ne rekening; t. de chim. zuivering, afherwasfen. Ce bois a bien recra cette anzondering ,van alle gemengde, ongelijkdit
hnut
is
dit
fear
wider
geed
genée,
flagtige deelen. La — de l'esprit de vin,
groeid. Ces plantes commencent deze
de zuivering, tweede overhaling van den
planten beginnen te herwasren.
wijngeest ; t. de geom. La — d'une cont.Recroqueviller (se), v. pers. inkrimpen. Le
be, de terugbrenging van eene kromme
parchemin se recroqueville aupres du feu,
lijn op eene regte ; de bewerking ,waarhet perkement krin ,pt in een bij het
doer men eene regte lijn vindt, die aan
pour.- Ces feuilles sont touter;- des, de
eene kromme gelijk is. La — de la' cir.
ze bladerett zijn alien mien gekrompen.
conference du cercle, la — du cercle, de
Riacrotter, v. a. wider vuil , morlig makes].
terugbrenging van den omtrek eens eirNe sortez plus, vous allez vous ga
kels op eene regte lijn, herleiding tat
.niet sneer nit, gij zult u wider veil
eene regte lifn.
Inaken.
t Recroyamment, adv. met bitterheid, ver- Rectifier, v. a. verbeteren, teregt brengen,
herfiellen. Il y avoit des erreurs au comp-drier.
re, on l'a rectifies dear waren fouten in
Recru, e, adj. vermoeid, afgemat , afgerede rekening, men heeft ze verbeterd.
den, bek af. Ce cheval est si
zijn gedrag verbeteren ; —saconduite, t.
n'en pent plus, dit paard is zoo argernat,
de chim. zuiveren. — de l'eau de vie,
bek af, dat het niet sneer kan; Reera ,
brandewifn
zuiveren,
voos-, de tweed?
Recroitre.
e, part. wider gegroeid; zie
meal overhalen. De l'esprit de vin realRecru, m. nagewas , o. 11 y a beanconp de
fie, flerk afgetrokken brandewijn ; t. de
— dans ce taillis, in dit kreupelbosch is
geom. — une courbe , eene kromme lijn
veil nagewas.
op eene regte terugbrengen ; t. d'astr. —
werving
van
nieuwe
roldaten;
Recrue, f.
le globe ou la sphere , den kloet tot opvolksligting, rekrutering ; rekruut, 02.
losling eener opgaaf beheorlijk flellen,
nieuw aangeworven krijgsvolk. Faire des
zetten.
s, volksligtingen doen, foldaten werRe-
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Rectiligne, adj. regtlijnig. Un triangle —,
een regtliinige driehoek.
Rectitude, f. opregtheid, zuiverheid ,regtfchapenheid , regte firekking. — des
moeurs, onyerdorvenheid , zuiverheid van
zeden. — du coenr, opregtheid des hare
ten. — de la vue, de regte firekking van
het gezigt. C'est la — de l'intention qui
donne merite lux bonnes oeuvres, de zuiverbeid ; opregtheid van het oogrnerk
maakt de goede werken vet dienstelijk.
Rectiuscule, adj. t. de bot. omtrent regt.
orntrent regte
Tige
Recto, m. eerfle bladzijde , regte zijde
een
boek, wanneer men het open
van
Plat.
Rectograde, adj. op eene regte lifts gaande.
Rectoral, e, adj. van eenen rektor, dat
daartoe behoort, rectorial. Dignite e,
rektorale 'zvaardigheid. Droits rectoraux,
regten die eenen rektor behooren, toekomen.
Rectorat , m. ambt van eenen rektor, o.
rektorswaardigheid, yr.
Rectorene; f. befluur van een kerrpel , o.
Rectorier, v- a. aan den tektor der univerliteit te Parijs, het regt van het perkament hetalets.
Rectrice, fi large Ilaartpen.
Rectum, m. (lees Rectome), t. d'anat. regte darm, groo-tfle darn; in de ingewanden.
R.ecu , m. kwijtbrief; ontvang-bekenfchrift,
o. kis'itantie, yr. Je vous en donnerai un
ik zal u eene kwitantie, een out yangfchrift geven.
Recu, e, adj. et part. zie Recevoir.
de
Recueil, m. verzameling, yr. Un
proverbes, d'estampes , eene verzameling
van rpreekwoorden, van prenten.
Recueillement, m. afgetrokkenheid, innerlijhe befpiegeling, y r. afgetro/eken gepeins, a. Vivre dans un grand — d'esprit,
in eerie groote afgetrokkenheid van geest
le y en, zich in een gedurig afgetrekken
gepeins bevinden.
Recuteilleur, m. verzarnetaar van eenige
atingen.
Recueillir, v, a. verzamelen, vergadefen;
inzamelen, bijeenbrengen, inoogfien. 11
a recueilli les plus beaux passages de cet
auteur, hij heeft de fchoonfle plaatfen
van dozen fchrijver verzameld. 11 n'a
aucun fruit de sa peine, hij heeft
geese vrueht veer zijne mocite gehad,
vergaderd On a recueilli trois Mille florins pour les pauvres , men heeft drie dui
zend gulden voor de armen ingezameld.
On recueille dans la vieillesse le fruit des
etudes de la jeunesse, in den ouderdom
cogst men in, geniet men de vrischten
Tan de vlift --der jeugd. Il a recueilli
bien des sentences des anciens, hij heeft
vele fpreuken der ouden bijeen verzameld.
Le general recueillit lee debris de l'artnee ,
de generaal verzamelde,de verfirooide legerbenden, bragt dezelve bijeen. C'est le
fruit qu'on doit d'un sermont, dit is de
irrucht, het nut dat men nit eene predikatie moet inzamelen, trekken. On recueille d'utiles lecons par la lecture de bons
livres, men vergadert nuttige lesfen door
het lezen van goede boeken. — ses esprits , zijne zinnen vergaderen, ingetegen van gedachten zijn. — les suffrages,
les voix, de flemmen opnemen. Il m'a bien
hij heeft mij wel opgenomen
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ontvangen. En compagnie it ne faut pas
etre recueilli, in een gezelfrhap meet men
niet in diep gepeins, in diepe gedachten
zitten; beftuiten,opmaken (inferer). Je n'ai
rien pu du discours qu'il a fait, uit zifts
ge[prek heb ik niets kunnen opmaken.
—des malheureux, ongelukkigen bij zich,
opnemen , onder zijne befcherming cense?).
— des strangers, vreandelingen Kerber.
gen, huisvesten; fig. — une succession,
eene erfenis be'omen, het nut daaruit
trekken; r. d'arch.
mur, on se —, bij het
hetliellen van eenen muur het nieuwe met
het oude metrelwerk eenigen,verbinden;
Se —, v. pers. zich tot inwendigebefchou.
wing, tot flille oyerdenking begeven,
peinzen ; in het kort zeggen, zamenvatten.
Apres s'étre recueilli en lui-méme, it me
dit..., nadat hij gepeinsd had, zeide hij
Pour me — en trois paroles , je
vous anise, em mil met drie woorden tie
bekorten, nit te drukken, ik bemin u.
Recneilloir, t. de cor. oriel der lijnr
draaijo s o.
Recuire, v. a. herkoken, opkoken , opbak,
ken. — du pain, brood nog Pens bakken,
opbaklen; hergloeijen, nog cens in het
vuur leggen, weder glee/fend maken,
ontlasten of week maken.
des mdtaux,
metaltn nog eeqs — le forge,
bet germede ijzer gloeijen. En recuisant
le fer fondu, it supporte le trarteau, cornme le fer fort!,e, wanneer men het gegote.
ne ijzer berg/telt, kan men het gelijk
gefineed ijzer, fmeden. — la Pierre
chaux, de kalkfleenen in den oven latex
z , Leeten en uitdroogen. — le verre souf.
fle et faconnë, het geblazene en bearbeide
gins afkoelen, in den afkoelingsoven
doer:. Cela est suit et recuit, dat is te
veel gekookt, is geheel verkookt; t. de
med. 'Des humeurs recuites dans le ventre,
verdikte , taai gewordene vochtigheden
den bulk. De la bile recuite, te dikke,
taaije gal.
des glaces, afkoelen. der
Recuisson , m.
rpiegelglazen o.
Recnit, m. —te, f. t. de forg. oyerrmelting,
over., hergloeijing, yr. Le fer forge se
convertit en acier par un —, het gefmede
ijzer wordt door eene hergloeijing tot
flail. Porter, mettre une monk au,—, de
vorm van een gefchut nitbranden. Les
s on ragats, de uitgebrande, fleenach.
tige fiukken in gebluschte kalk. La — te
de la porcelaine, du verre, het hergloei.
jen van porfelein, het afkoelen van glass
t. de mon. herfmelter.
Recuiteur,
Recut, m, terugfprong of het achteruitloopen van ten fink gefchut bij het afrchieten. Plus la charge est forte, plus le —
est considerable , hoe flerker de lading is ,
hoe aanmerkelijker de terugfprong.
Reculade, f. terugwijking, achteruit ivijking van een rijtuig; achteruit gaan, o.
Le peuple s'avancoit en foule, mais la garde lui a fait faire une , het y olk kweim in
hoopen voor nit, maar de wacht dreef
het achteruit. Reculee, E Fen de —, groot vuur, wear.
door men meet terug wijken. Vous faites
un feu de —, gij flookt
Reculement, m. terugfchuiving, y r. achtere
nit gaan, - rijden, varen, o. Le —
d'un carosse, het achteruit Hide,: van
eene keets; lederen borstband voor paar.
den,
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den, om dezelven achteruit t8 — Recnsable, adj. verwerpelijk, ivraakbaart

avec croupiere, broek met eenen jlaartontzeggelijk. Ce temoin est parent de ma
riem, yr.
partie, it est —, die getuige is een bloedReculer, v. a. et n. terug of achteruit trekvriend van mijne tegenpartij, hij is
wraakbaar. Ce temoignage est—, aan deken, achteruit zetten, -gaan,- fchuiyen, terug of achteruit fpringen, terugze getuigenis kan men geen geloof jlaan.
wijken, ver-, Reculez un ItOcusation,f.verwerping,ontzeggingocraking.
pen cette chaise, fchuif, haal diet; 'het Reculer, v. a. wtaken, vet werpen , ontzeggoat achteruit.
gen, niet aannemen. 11 recusa les temoins
Reculez-vous do feu,
fchuif van het vuur af. — un cheval, een
qu'on lui confrontoit, hij wraakte, verpaard achteruit halen. 11 faut ce fosse
wierp de getuigen, die men hem tegen
eve, — un juge , eenen regter w-raken.
de trois pieds, men meet deze foot drie
voeten achteruit halen, breeder makes, Redacteur, m zamenfleiler,, opfleller van
verder uitbreiden. les bornes de pays,
eenig gerchrift , fchrijver van eenig dagde paten van een land verder uit zetten.
bled ; de redactie, commis& ter zamenFaites — le peuple, laat het y olk war ach- felling van een tijdrchtift.
teruit gaan. Le canon recule en ti- Redaction, f. zamen- of opflellen van eenig
gerchrift , o. La — d'un journal , d'une
rant, het ianon fpringt achteruit bij
het affchieten; fig. — une affaire, eeloi, het opflellen van een dagblad, van
ne zaak verjchuiven. Votre affaire est bien
eene wet; redactie, commisfie ter zamen.
reculee, uwe zaak is zeer achteruit ge!telling van een tijdfchrift.
gaan. II recule tons les jours au lieu d'a. Redan, m. t. de fort. restinguerk met vitvancer, in plaats van voortat te gaan,
en infpringende hoeken ; t. d'ardois. let lagen
gaat hij dagelijks achteruit. Cet ecolier
die als trappen op elkander leggen, traprecule, deze lcftolier gaat achteruit.
pen , trappenbank van leijen,-vr.
—alvuedPnmi, Redanser, v. a. et n. ',tearer, op nieuw damop het gezigt van
den vijand terug deinzen, terug keeren; ' fen. On lui fit — l'Allemande , men liet
prov. —pour mieux sauter, van zijn voorhem de allemande, den Duitfchen dans
nemen ofzien, WE op eene betere geleop nieuw, nog eens danfen. Redansez
genheid to wachten ; iets uitflellen, om
encore un peu, dans nog eens op nieuw.
beter zijn oogmerk to bereiken: fig. nit- Redarguer, v. a. p. berispen, doorvlugten zoeken, uitfiellen; aarzelen. Je
halen , beliraffen. On l'a bien redargue,
ne puis le faire venir a compte, it recule
men keeft hem zeer berispt. 11 n'y a
toujours, ik kan niet met hem tot afreTien I — dans sa conduite, aan zijn gekening komen, hij zoekt altijd uitvlugdrag , is niets te berispen.
ten. Il n'y a plus m'oyen de —, it faut pasReclargution, f. antwoord op eenen brief,
ser le pas, bier gelden geene uttelugten
o. beantwoording in een gefchil, yr.
weer, men meet daaraan. 11 est homme t Redder, v. a. mijmeren, hardop fpreken
a ne pas reculer,, hij is geen man, die
in den flaap.
zijn weord niet houdt. Se —, v. r. te- Reddition , f. terug- of overgave. La —
rug wijken, treden; fig. aarzelen. Des
d'une place, de overgave van eene pleats,
pays les plus — les, afgelegenfle landen.
vesting. La — d'un cornpte, het oierleg•
C'est un peuple si — le de nous, het is yolk
gen, het ailegzen, het docn van eene rezoo ver van ens afgelegen. La posterite
kening. La — d'un arret, de uitfpraak
la plus — lee, het laatfie nageflacht. Le
van een befluit, vonnis.,
temps le plus — le, de oudge, laatfie tijd, Redebattre, v. a. op nieuw, weder
de naeereld. Voyager en des lieux —les,
ten , befirijden.
naar afgelegene landen reizen.
Redeclarer, v. a. op nieuw verklaren, nog
Reculer, m. t. horologiemakers vijl,
eens te kennen geven. Ce qu'il avoit de.
die flechts op eene zijde gehouwen is , vr.
Clare dans la premiere interrogation, ii le
Reculons, (a) adv. achterwaarts, achterredeclara dans la seconde, hetgeen hij bij
uit, terug. Les ecrevisses vont a —, de
de eerfie ondervraging vet klaard heeft ,
kreeften gaan achteruit ; fig. Ses affaires
verklaarde hij bij de tweede weder.
zijne zaken gaan achteruit.
vont
Rededier, v. a. weder inwijden, op nieuw
f Recuperateur , m. die lets verfraait,ontdekt.
toewiftlen; weder opdragen. Il lui avoit
Recuperation, f. zie Emersion.
dedie la premiere edition de cet ouvrage,
Itecuperer, se —, v. r. fam. zijne fchade weit sle lui rededia, hij had hens de eerfle
der inhalen , vergoeden.
uitgave van dit werk opgedragen, hij
Recurage, ID. rchuurkareer bij de blikfladroeg het hem weder op.
gore, yr.
Reddfaire, v. a. weder ontdoen, - losmaRecurer,, v. a. weder fchoon waken; flaal
ken. Cet ourlet, n'est pas bien refair,
met bikfleen fchoon waken ; t. de vign. —
fact le —, deze zoom is niet goed
la vigne, den Ivijnberg veer de derde keen
gemaakt, men moet hem weder,
ploegen.
op nieuw losmaken. — un noeud, eenen
Recurrent, e, adj. t. d'anat. Nerfs — ts, twee
knoop nog eens losmaken.
van de bars: seder opwaarts loopende en Reddjeaner, n. nog eens, weder ontbijin den hats eindigende fpieren; m. Le
ten. Nous dinerons tard, je vous conseildroit , de regte fpier. Arteres — ter,
le de —, wij zullen laat te middag eten,
terugloopende Ilagaderen ; t. de poes. Vers
ik rade u nog eens, op nieuw, iveder te
vers, dat van achteten op kan geleontbijten.
zen worden. Cristal krietal, dat met Redeliberer, v. a. weder, nog eens, op nieuw
eringen van vakjes geflepen is, die bij
overwegen, overleggen, andermaal raadafwisfeling terug heron ; t. tie math. Seplegen , beraadflagen, in beraad neaten.
rie— te , wederkeerige reeks; reeks ivaarOn n'a rien decide sur cette proposition,
van de volgende term, naar zekere wet
on en redëliberera A la prochaine seance,
van eenige voorgaande afhangt.
men beef: op dit voorfiel_ niets beflist,
men
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then ;al daar over nog oens, wetter beraadflagen, overwecen.
Redelivrer , v. a. ltiederorn bevrijden wer, losfett.
Redemander, v. a. nog eens, weder begeeren , eifchen , terug vragen. ll vous a
repondu qu'il ne pouvoit, le faire, it ne fact
pas le lui hif heeft a geantwoord
dat hij het niet konde dean, Reif meet
hem niet nog eens daarom vragen. Rendez lui ion argent, it vows le redenlande
geef hem zijn geld weder, hij vraagt
het u terug
R edemeurer, v.
'Ittederom, op nieuw,
veer de tweede keer bewonen. Il demeura , it y a trois ans, dans cette maison,,i1
y vi hij heeft voof- dri p fare;e in
dit huis gewoond, hij gaat reI weder
ivonen.
Redemplir, v. a. weder afbreken, iChten.
On a redemoll les fortifications de cette
vine, men beef, de vestingwerken van
eleze flad weder geflecht.
Redempteur, m. verlosfer, zaligmaker,
heilanil. Le — du genre humain, de verlosfer, zaligmaker van het menfchelijke
geflacht. Jesus-Christ en noire seigneur et
4
ezus Christus is onze heiland en
—,:eZ
Re dem
verlosfing, ?aligmaking.
pt ion ,
Died a eiivOye son fits pour la — des hommes , .God heeft zijnen zoon tot variesling der tnenfchen gezonden. La — (le
rachat) des captifs, het loskoepen der gevangeren.
Redents, m. p1. t. d'arch. d'un mur, afzettingen, Voorui tfiekingen in eenen
n'uur, y r.; t. de mar. inkepingen, infnijdingen, tanden, waardoor aan een
fchip de deelen met elkander vereenigd
worden y r. fchaakwerk, o.
kedepe,cher, , v. a, wader afvaaregen. Le
premier courrier fut arrete, on en recIENcha ma second, de eerfle koerier werd
aangehouden, men heeft wader eenen
tweeden-afgevaardigd.
Redescendre, v. a, et ti. Wader ajlaten;
weder afkoMen, klimmen. On avoit dd.
ja pond 16 ,bois en haut, on le redescendit, men had het bout reeds ?Saar boven
gedragen, met liet het weder af. retois
odeja monte , mais je redescendis pour m'en
assurer, ik was reeds Naar boven gait
gaan , maar ik kwam wader af, one mij
daarvan te verzekeren.
edessiner,, v. a. op .nieuw, weder teekerin.
edevible , adj. fchuldig , verfchuldigd,
verpligt. Il s'est trouve encore — de deux
cent cinquante florins, men vend, „ dat hij
nag handerd en vifflig gulden fchuldig
'was. Je lui suis -.a de ma vie , ik ben hem
tnifn leven verfchuldigd. 11 lui est — ,de
tout, hij is hem alles verfchuldigd; fig.
fchnldenaar. Je suis votre ik ben uw
fchuldenaar, u alles verpligt.
gedêvaler, zie Redescendre.
Redevance, f. jaarlijkfche grondfchatting, cijns, leenpacht aan eenen
leenheer ; dienstpligt, m. parrente.
kedevancier, m. — iere, f. leenman, leenvrouw,, een, eens die het leenregt verfchuldigd is.
kedevenir, v. n. weder worden. Ii gudrira
bien, mais it ne redeviendra plus ce qu'il
ktoit „ hij zal wel genezen, maar hij
zal niet weder warden, hotgeex hij

t

sots?
R1ri
was. Il redeviendra plus puissa nt, que
idnaanis
zal weder magtiger warden,
Redevider, v. a. wetter opwinden , herwinden. Redevidez un pen ce peloton , wind
dit kluwen eens weder op.
Redevoir, v. a. nog fchuldig z:jn, bij flat
van rekening nag fchuldig blijven. It
hi est ran, je lui redois dix florins , hif
is hem nog, ik ben hem nog, bij flat
van rekening tien gulden fchuldig.
Redhibition, f. t. de jur.,ontflag van eenen
keep, m. koop,ern;etiging.
Redhibitoire, adj. t, de jar. Cas gevai
daartoe leidende , koopvernietigend geval.
Rediger, v. a. opfiellen, behoorlijk in geil
kortelijk zamenvoegen,
in orde. — les avis d'une assentblee , de meeningen van acne vergadering kortelijk izamen yoegen. Les armlet
d'un traits sont
Os, de artikelen vats
een verdrag zifn opgefield. — par icrit
ce qu'on a entendu dire, hetgeen
gehoord heeft behoorlijk in gefchrift
flellen. On pent — en une page tout ce
qu'il a ecrit sur six pages, men kan oft
sine bladzijde, , a1 ,hetgeen hif op ies
zijden gerchreven heeft, kortelijk zaMen voegen.
un journal, een dagblad
;amenliellen, fchrijven.
R.eclimer, se —, v. r. t. de prat. Mich los,
vrij koopen, zich bevrijden.
coute taut pour se,— des pdursuites qu'on
lui faisoit, het heeft hem zoo en zoo veal
kekost, one zich los te koopen, one z:ch
te bevrijden van de vervolgingen, die
seen hem deed; v. a. (nouv.) vrij maken,
bevrijden. Vous m'avez redime de cettd
peine, gij hebt mil van die moeite be.
kevdriinigtte, P. overrok , jar ; reiSrok, M.
Redire, v. a. herzeggen, herhalen. Il rep
dit tonjours la mtme chose , hij herhaalt
altijd hetzelfde; ruchtbaar maken,
breiden, overbrengen, klappen. II va..7-=
tout ce qu'on lui dit, hij brengt allot
over, wat men hem zegt; berispen, be.
dillen, op iets to zeggen hebben.
a rien a — a cet homme, op dezen man it
niets te zeggen. Il trouve a — a tout Celi
qu'on fait , hij vindt, hij heeft„ op al*
les wat men doer iets te zeggen. fie
trouve rien h — dans cet ouvrage, ik vind
op dit work niets te berispen, te bedil-•
len. Trouver q. q. a —, het afweten van
iemand gevoelen, hetreuren.
lediseur,, m. herzegger, herhaler ; ver.
klikker,, aanbrenger. Ii Conte vingt foie
la méme histoire, c'est un hij verhaalt
twihtig mag i dezelfde gefchiedenis, het
is een herhaler.
Redissoudre , v. a. weder, op nieuw
losfeti.
ledistribuer,, v. a. wader uitdeelets, vordee.
len. L'argent rentre dans le tresor, et
est redistribue aux —, het geld learnt we•
der , in de fchatkist , en word: weder
ultgedeeld aan —. Les eaux etant rassem.
blées clans ce bassin, sont redistributes pas
divers canaux , de wateren in daze hots
vergaderd, zijndi,, warden door verfcheidene. kanalen weder verdeeld.
Redistribution, f, wader uitdeeling, nieuwe
nitdeeling , verdeeling. Les eaux se rag.
sem4lint dans ce bassin, d'oa se fait leer
dans quelques quartier de la vile, de
A x;;
11/4 0
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wateren vergaderen zich iz deze kom,
waaruit zij weder, door ecnige kwartieren der flad , verdeeld warden ;t. de jur.
La — d'un procés, de weder uitdeeling
tier akten van een regtsgeding aan eeven anderen berigter, wanneer de eerfte
dood of gewraakt mogt zijn.
Redite, f. herzegging, herhaling. 11 tombe toujours dans des —s continuelles et ennuyeases, hij vervalt altoos in gedurige
en vervelende herlzalingen. Ce ne soot
(me des — s dit zijn flechts herzeggingen.
Redivive, adj. et e.
dat, die weder op..
ketnt , herboren wordt.
weder beRedompter, Redomter, v.
dwingen, temmen . 11 faut ses passions, men meet zijne driften weder bedwingen.
Redondatice, f. t, did. overtolligheid van
woorden. Il faut eviter lee — s dans ses
ecrits, men meet de overtolligheden van
woorden in zijne, gefchrifien vertnijden ;
5. de med. — d'humeurs, overtolligheid
van vochten.
Redundant, e, adj. overtollig (in woorden), onnuttig. Un style ayant des Opithetes tes, een 1141 met overtollige,
overvloedige bijwoorden. Ce terme est
dit woord, deze uitdrukAing is onnuttig, overtollig.
Redonder, v. n. overtollig, te veel zijn.
Ce dtseours redonde de citations, in deze
redevoering zip; to veel, overtollige
aanhalingen. Ce mot redonde ici, it faut
Peter, dit woord is hier overtollig, men
moer het uitfchrappen.
Reiotmer, v. a. wedergeven, op nieuw-,
terug-, hergeven. 11 faut ce que l'on
aemprunte, men meet terug geven hetgeen men geleend heeft. Sa presence redonna du courage aux troupes, zijne tegenwoord;gheid gaf zijnen troepen weder moed. Ce reméde lui a — ne la vie,
dit middel beefs hem het leven tefug gegeven; v. n. t. de gu. wederom
op iets Iosgaan, aanvatten, nog eens eeasen aanval doers. L'infanterie se rallia et
redonna avec un nouveau courage, het voety olk herzatnelde zich. ett yiel nog eens
met nieuwen moed aan t. de chas. — le
serf aux chiens, een her: op nieuw met
de honden opzoeken; fig. La pluie redon• se de plus belle, het regent op nieuw
veel fierker. Se —, v. r. zich weder,
op nieuw overgeven, toewijden. 11 se
redotina tout ender aux soins de ses enfants, hij gaf zich op nieuw geheel aan
de zorg voor zijne kinderen over.
Redorer, v. a. weder vergulden. 11 faut
cadres, men moet deze lijsten weder
—ces
vergulden; fig. t. de pas. Le soleil vient
— nos ceteaux, de zon verguldt,befi.hifnt
onze heuvels weder.
Redormir, n. op nieuw, weder flapen.
Je me recouchai, et je redormis jusqu'au
jour, ik legde tnif weder reder , en fliep
weder tot het dag svas.
Redorte, f. t. de rood gewonden en ineen gedraaide tak zonder bladeren. D'azur a trois —s d'or en trois pals, drie gouden rend ineen gedraaide takken aan
drie paten in een blaauw veld.
edotation , f. nieuwe begiftaging eener
kirk met inkomsten.
g edoublemest, kn. verdubbeling, vermeer-
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d'espéranee, verdering , toeneming.
rneerdering van hoop; t. de med. de
fievre , verheffing van koorts. La maladie est
dans son —, de ziekte heeft haren hevigen aanval, is in het verheren.
Redoubler, v. a. et n. verdubbelen, ver.
meerderen; weder voeren, nieuwe voering inzetten. 11 redoubla ses prieres,
bij eeedubbelde zijne gebeden. Cette let.
tre a redouble son affliction, deze brier
heeft zijne droefheid vermeerderd. —
tin habit, nieuwe voering in een kited
zetten, het weder, op nieuw voeren.
tie jambes, zijne fehreden vermeerderen,
fchielijker gaan. — d'attention , zijne opmerkzaamheid vermeerderen. La fievre
lui a redouble, de koorts heeft zich ve'rdubbeld , is heviger, fierker goiter•
den, heeft zich verheven. Sa colere redoubla a ces paroles , bij deze woorden werd
zijn toorn heviger.
Redoul, Roudou, m. zie Corroyere.
Redoutable , adj. geducht , verfchrikke•
een go"
lijk, vreesrelijk. Un ennemi
duchte vijand. 11 est — a ses ennemis ,
hij is verfchrikkelijk voter zijne vtj anden.
Redoute, f. t. de fort. wijkfchans, yr.
en forme de demi-lune, de bastion , swijkfchans in de gedaante van eene halve
maan, van e'en bolwerk ; openbaar ge.
maskerd bal ,. 0.; plants te Venetii, waar
men fierk gemaskerd, gref fpeelt.
aedouter, v. a. yreezen, duchten, ontzien,
fchromen. — les armes de ses ennemis,
voor de wapenen zijner vijanden duchten. Il a peu de pouvoir, je- le redoute
peu , hij heeft sveinig may, ik fchroons
hem weinig.
Redre, m. t. de pech. groat haringnet, o.
Redresse , f. t. de mar. ophouder of keerwaarmede bij het kielen van een
fchip, hetzelve, al to willig over z'jde
gaande, kan worden gefchut of regt ge.
wonders.
Redressement, m. weder regtmaking, We.
der regtbuiging, herfielling, weder oprigting , yr. Le — d'une piece de bois,
d'un arbre, het weder regt maken, rept
buigen van een fink hout, van eenen
boom. des griefs, herflelling, weder
goed making van verongelifkingen,
Redresser, v. a. weder regt buigen of maken, herfiellen, regt zetten. un arbre
qui penche, eenen boom die overhelt ,
tine aiguille, eene
weder regt buigen.
naald weder regt buigen. — le commerce, den koophandel herfiellen. q.
q., iemand to regt wijzen, op den reg•
ten weg brengen. Je m'etois egare , j'ai
rencontre un paysan qui m'a redresse, ik
was verdwaald , ik ontmoette eenen beer,
die mij weder op den regten eve_g brags;
fig. 11 a redresse ce jeune homme, hij
heeft dezen jongeling weder te regt, op
den goeden weg gebragt, verbeterd. On
l'a bien — de cette fantaisie, men heeft de.
ze grid in hem geheel verbeterd, hem
dezelve uir het heed gebragt. — an
feu, fain. iemand it., het fpel beiriegen.
— des griefs, verongelijkingen herfiellen;
t. de gant. des gants, Iran de handfchoenen den eerfien vorm geven, dezel*
y e oprekken; t. de meg. — les peaux,
de vellen, huiden uitrekken. Se —, v.
pron. zich regt houden, tick .weder opt lee.
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herfiellen. I■Te vous tenez pas
!Alen,
courbe, redressez-vous heads u niet
zoo gebukt , houd u regt.
Itedresseur, m, se, wreker, helper der
onderdrukten. C'est lug — de torts, het is
een wreker van ongelijk ; valfche fpeler, bedrieger ; t. de chir. — de Pepine,
zeker werktuig om eenen krom gegroeiden ruegegraad weder regt te doers
groeijen; t. de raf. foort van ring one
de krom gebogene fliflen der fuikervormen weder regt te buigen.
Redressoir,, t. de pot d'et. b3iltklepp4r.
Redruge, f.. t. de jard. nieuwe uitloop Vail
erwten, boenen, enz. , die afgeknipt
zijn, m.
Redruger,, v. a. t. de jard. de overvloedige
of nakomende vitfprultfels Van erwten,
boonen afbreken.
Reductible , adj., dat tot kleine fine deel.
ties, tot floe kan gebragt worden ; oplosbaar; t. did. La livre est — en onces,
het pond kan tot oncen gebragt worden.
Tons les corps sont — s en poudre, alle
ligchamen kunnen tot fief gebragt wor.
den; t. Cette equation est —, deze
vergelijkinz kan herleid worden ; t. de jur.
dat verminderd kan ivorden.
Redectif, ive , adj. t. de chim. weder herflelbaar; oplosbaar. Le charbon ,
traisses sont des substances — tives, de
kool , de vettigheden zijn weder
bare fioffen,dienen tot weder her/Jelling
der metalen flit hunne kalken, dezelve
tot hunnen eergen fland te brengen. Du
sel
oplosbaar zout.
Reduction, f. terugbrenging tot den eerflen fiand; herleiding; , bedwinging, onderwerping ; vermindering. La — des
mesures, des monnaies, d'un pays en celles
d'un autre, de etherleiding, reductie van
maters, munten van een land in die van
een ander. La — des nombres entiers en frac.
Lions ou des fractions en nombres entiers,
herleiding van geheele getallen in brew.
ken,, of van breuken in geheele. La —
d'une ville, d'un pays a l'obeissance, het
brengen, bedwingen van eene fled, van
eels land tot gehoorzaamheid. La — des
prix, de vermindering der prifzen.
de terugbrenging
—del'ang-uctr,
van eenen hook op het middelpunt ; t. de
mar. overbretiging van verfcheidene maten en deelen in de confiructie van een
fehip; koppelen d3r gezellele koerfen,
en het opmaken van het middagwerk,
volgens het quartier de reduction; t. d'astr.
— a Pecliptique , de terugbrenging op den
zattneweg. — a un grand cercle s terugbrenging op eenen grooten cirkel; t. de
china. La d'un metal, de weder herfielling , het brengen van een ,metaal
tot zijnen vorigen flaat. La — est proprement tine desoxcidation , de weder herfielling is eigenlijk eene wegneming der
zuurflef tat een ligchaam; t. de chir.
La d'un os, de weder inzetting van
een been; t. de fin. La — des renter, de
vermindering der renters. 11 a fait une
grande — dans sa maison, hij heeft eene
groote vermindering, inkrimping in
zijn huh gemaakt , zijne uitgaven be(meld, Il vit dans une grande hij
leeft in centre verminderden flaat; t. de
geom. herleiding, verandering eener fitunr in andere figuren. La — d'un po-
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lygone en triangles, de herleiding ver-andering van een veelhoek in driehoeken.
La — d'un dessin , de verkleining van eerie
teekening grooter of kleiner makers; t. de
jus. — d'un legs , de vermindering van
cen legaat; t. de log. — a l'impossible,
l'absurde, de terugbrenging op het onwage:like, op het ongerijmde ; t. de mus.
diatonifehe afklimmiug tot op den grondicon der toonen; pl. eeeerde, veranderde
Indifche gehuchten.
Reduire, v, a. tot iets brengen, dwingen,
noodzaken, onderwerpen, — des rebelles
l'obassance , oproermakers tot gehoorzaamheid brengen. Pour — ce people,
em dit yolk to noodzaken. Alexandre, re.
duisit l'Asie sous ses lois , Alexander
brags Azle coder zijn gezag. Ce que
dites me reduit au silence, wat gij
daar zegt, brengt rnij tot zwilgen. A
quoi me reduisez-vous? waartoe dwingt
gij mij ? Si je perds ce jeu , a quoi serai,
je reduit? indien ik dit fpel verlies,
ivaartoe zal ik genoodzaakt worden? —
q. q. a la besace , iemand tot den bedel.
zak brengen. un libertin, eenen losbol
tot zijnen pligt brengen; prov. q. q. au
petit- pied , lemand in verlegenheid, in
het naauw brengen; verminderen, bekrimpen. 11 a reduit le nombre de see
domestiques, hij beefs het getal zijnen
dienstboden verminderd. 11 fauc sa depense a la moitié, 114 moet zijne vertede
ring tot op de helft inkrimpen. vous
etes trop reduit, gij woont te bekrompen;
verkleinen; kortelijk in orde zamenvoegen. Pour —, je vous dirai en pew de
paroles, om Lost te gaan, zal ik u to
weinig woorden zeggen. — en bonne ord.
dre , -in goede orde kortelijk zamenvoe.
gen ; t. de less. — en petit un des..
sin, eene teekening verkleinen, in het
klein brengen. un petit tableau en
un plus grand, eene kleine fchilderij
in eene grootere brengen. jai reduit Phis•
toire des Pays Bas en tableaux, ik heb de
gefchiedenis der Nederlanden in tabellen gebragt; t. de geom. une figure
en difirentes parties, eene figuur in verfcheidene deelen verkleinen, verdeelen.
— un polygone en triangles, een veelhoek
in driehoeken verdeelen; t. d'arith. gelijk waken, herleiden. — des poids des
mesures , des monnaies etrangires en celles
d'un autre pays, vreemde gewigten, maten, munten date die van een ander land
gelijk waken, tot dezelve herleiden,
dezelve daartegen berekenen. — des flo.
rins en francs, guldens tot franken herleiden. — des fractions en entiers , et del
enders en fractions, breuken in geheelen,
en geheelen in breuken herleiden; t.
d'astr. — les minutes d'un petit cercle en
minutes de grand cercle, de minuten van
eenen kleinen cirkel in minuten van esnen grooten brengen, veranderen ; t.
de chim. oplosfen, fcheiden. — des me.
taut en chaux , metalen in kalk veran.
deren. Un corps physique en ses prin.
cipes, en parties tres - petites, en poudre, een natuurlijk ligchaam tot zijne grondlioffen, tot zeer kleine deelen,
tot flof brengen, oplosfen. Le feu reduit le bois en cendre, het vuur brengt
une
het bout tot arch; t. de pharm.
decoction au tias, een afkookiel van kruiden,
X X X it
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den , een decoctum, tot een derde Wen
vex Aoken. Se —, v. r. beloopen , uitloopen ; zich bepalen, zich onderwerpen.
Tons ses discours se sont reduits a rien
al zijne gefprekken z;fn op niets
loopen, hebben zich tot niets betaald.
II se reduisoit a la moitie de ce qui lui
etoit hif bepaalde zich op de helft
van hetgeen men hem fchuidig was. Toute difficulta se reduit a savoir, si vous l'a.
vez dit, de geheele zwarigheid loopt
daar op uit, om te weten , of gif het
gczegd hebt; verkoken, op eene zekere
hoeveelheid verminderen. Ce sirop se
réduit a la moitie avant d'être assez cuit,
rive firoop verkookt op de helft voor dat
ztf geheel gekookt is. Se — en q. cu., in
iets veranderd wooden.
Reduit, m. eenzaam hoekje, rustplaatsje,
o. afgezonderde plants, vr. kabinelje ,
affelchoten vertrek in eene kam q r, o.
11 se retire souvent dans ce — agreable, hif
begeeft zich dikwifls in dit eenzaam
hoekje. Pies de la safe esc tzn petit —,
bij de zaal is een klein kabinetfe; r. de
fort. verborgen fehansje, buitenwerkle
gelijk eene halve maan , o. Its se defendirent encore longtemps dans le —, zif
verdedtgden zich nog long in het verborgen fchansje.
R.eduit , e, adj. et part. to ondergebragt ;
verminderd, enz.; t. de mar. Carte —te ,
een wasfendgradige paskaart; bij de zeelieden eene rondo haart genoemd; zie
Reduire.
iteduplicatif, ive, adj. t. de gram. verdubbelend, herhalend, dat eene herhaling
aarduidt. Redire, reCaire out tin sens
herzeggen, herdoen, geven eene herhaling te kennen. Re est une particule
ive , re (her, weder, op nieuw) is een
kerhalend, verdubbelend woordl:dje.
Rèdupl; cation, f. t. de gram. verdubbeling,
herhaling. La — a lieu dans la langue
Grecque, de verdubbeling van eene lettergreep heeft in de Griekfche taalplaats.
Reduve m. t. d'hist. nat. foort van infekt
met halve vieugeldeklels.
Reedification , f. wederopbouwing. La —
du temple de Jerusalem, de weder op-,
herbouwing van den rempel van Yeruzalem.
RWifier, v. a. wederop4ouwen. On a rfiedifie,Pdglise, men heeft de kerk weder
opgebouwd.
Reediteur, m. die eene tweede uitgave van
een bock in het licht geeft.
Reedition, f. tweede, nieuwe uitgave van
een bock.
Reel, le, adj. wezenlijk, werkelijk, dadelijk , ray !. Ce qu'il- vans a dit , est —,
Bela est —, hetgeen h/f u heeft gezegd,
is wezenlijk zoo, is waarachtig. Ce
ne sont pas des chimêres, mais des chows
reelles, nit zijn geene herfenfehimmen,
snaar het zijn wezenlijke zaken. 11 n'y
a rien de — dans ses promesses; daar is
niets werkelijks in zijne beloften; t.
de jur. Saisies les, be/lag op have en
goederen. Offres — les, aanbiedingen
in goed ganghaar geld, in klinkende
Inunt. Tallies —
grondlasten,fchattingen op vaste goederen, op erfgoederen. C'est un homme dat is een
van, die getrouw zijne belofte houdt ;
S. Z. lots wezenlijks, waarachrigs,o. 11 y
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a du — clans cette fiction, daar is lets
waarachtigs, wezenlijks in dit stn..
dichtfel.
Reelection, f. herkiezing, hieftwe
*
f. gdfchiktheid om op nieuw
verkozen to wooden.
* Reeligible i adj. gefchikt om op rim(' vet.
komen te worden.
Reellement , adv. wezenlijk, waarlijk Aitt
der daad, werkelifk. Cela est arrive —,
dat is wezenlijk gebeurd. L'argent lui a
cite compte — et de fait, het geld is hens
inderdaad en in klinkende meat nit,
betaald geworden. Ce sont des choses qui
existent —, dit zijn dingen, in werke•
lijk be/laan. Saisir
een vast goed
geregtelijk beflaz nemen.
Prendre
possession d'un, heritage , van een erftoed
werkelijk perfoonlifx bezit nemen.
t Reembrer, v. a. zie RacheterReenFoTester, v. a. eenen grond op niers*
wet hoot beplanten.
Reengendrer, v. a. doen herboren wooden,
de wedergeboorte geven.
Reer ou Rere, zie Rare , Bramer.
Reexportatiou, f. t. de coin. weder uitvoe•
ring van koopwaren.
ildexporter, v. a. t: de com. goederen we.
der, op nieuw uitvoeren.
Refacher, v. a. weder boos, toornig waken.
Se —, v. r. weder kwaad, boos wooden,
zich weder moeijelijk maker:.
Refaconner, v. a. weder een fatfoen
yen.
Reaction, f. t. de corn. afflag van tol op
koopwaren, die nat geworden zijn, en
waarvoor bij het gewigt betaald moea
wooden; ook warneer de koopwaren niet
aan het gegevene monfier voldoen.
Refaillir, v. u., weder, op nieuw, nog eens
fellers, in eene font valkn.,
Refaire, v. a. et n. herdoen, weder
doen, weder, op nieuw waken; herfiet•
len ; vermaken, verfiellen. Refaisons un
tour de promenade, laat ons op nieuw,
nog eens eene wandeling doen. Si c'ê..
toit a —, je le ferois encore, zoo het to
herdoen ware, zoude ik het nog cent
doen. une muraille, un habit, genets
muur herfleilen, een kleed verfiellen. II
y a toujours a — a cette machine, aan dit
werktuig is altijd lets te vermaken. Le
bon air refera bien le malade, de geed*
lucht zal de zieke we/ herfiellen. sea
bas, zijne koufen herfiellen. 11 n'y a Hen
a—, daar is niets aan te verbeteren, te
hergellen; t. de jeu. — les cartes, de
kaarten op nieuw doorfohieten en rend
deelen , nog 'eens geven; t. de cuis.
de
la viande , vleesch laten opkwellen.
une volaille sur le gril, een gevogelte op
den rooster opbraden. Se —, v. pers.
op nieuw, weder krachten krijgen, be.
komen. Il commence a se —, hij bekint
wader krachten te krijgen, tot krachten
to komen. Le cheval s'est bier refait, het
paard heeft zich wader herfleld.
Refaisage, an. t. de tan. Le --des peaux,
het leggen van huiden in kuipen, waarin eens zoo veal run is als de eerile
keer.
Refait, m. t. de jeu. nieuw fpel, o. C'est
un dat is een nieuw fpel; t. de 'chas.
nieuw gewigt van eon hert, o.
Refait, e, adj. et part. herfield, herdaan.
Du beurre
hcrknedi boter. 11 est
gra.

E
Bras et
hi] is vet en flerk ; pron. Vora
p'en êtes pas mieux gij zijt daardoor
niet beter geholpen; niet vetter geworden. Zie verder Refaire.
Refaucher, v. a. weder , op nieuw , nog eens
traaijen, On a fauchd ce pre au moss de
Juin, on le refauchera en Septembre, men
heeft deze weide in de maand yunij getnaaid, men zal Naar in September nog
eens maaijen,
Refe, m. t. de corn, zekere lengte moat to
Madagascar.
Refection, f. verbetering, herflellirg. On
demande deux mille florins pour la — de la
inaison , men vraagt twee duizend gulden voor de verbetering van het huis ;
kloostermaal o. maaltijd in kloosters ,
in. A l'heure de la —, o be# etensuu,-,
op etenstijd.
Refectionner, v. a. eten.
Refectoire, m. eetzaal , eetkarier in eon
klooster, vr.
tafeldekker, taiere,
ROfectorier, m.
feldekfier in een klooster.
Refecture, 1. regt om in een bosch bout to
vemen, tot het herfiellew van een gebouw , o.
Refend, m. t, d'arch. iViur de —, fcheidsof binnenn:uur (paroi.). Lois de —, bout
dat geThleten kan worden, in het lang
gezaage( hout voor latten , oaken enz.
Pierre de —, hock- of bindffeen.
Refendoir, m. zeker werktuig, buigijzer
der kaardenteakers.
Refendre, v. a. weder, nag eons, op nieuw
fplijten. On avoit recoll6 ces planches, la
sdcheiesse les a refendues, men had deze
planken weder gelijmd, de d?oogte heeft
Naar op nieuw gefpleten. Elles se refer'.
dent en plusieurs endroits , hij fplijten
verfcheidene piaatfen; t. d'ard.
weder
Pardoise , den leifteen fplijten door
hem in den hank to houwen; t. de
card. — les cardes, de tanden der kaarden even ver van elkander bulgen ; t. de
charp. — le bois, het hout in de lengte
doorzagen, fplijten. Scie a —, fchutpzaag; t. de serr. — le fer , het ijzer in
de lengte fplijten.
Refendret, in. t. d'ard. 'bort van beitel, on;
de leideenen to
Refere, m. geregtelijk verflag, berigt , o.
Referendaire, overdrager,, aanbrenger,
ambtenaar 124 het geregtshof, d:e berigt
geeft van den voornamen inhoud van eenig gefchrift enz. referendaris.
gdfcrer, v. a. toe betrekken, betrekkelijk
maken,toefchrifren. A quoi reft:..rez-vous
cet article ? iivortoe brengt gij di t punt,
dit artikel? tout a son bien faiteur,,
alles aan zijnen weldoener, toefchrifven.
— le choix a q. q., iemand de kens later.
11 faut — cola au passage qui suit, men
inset dit betrekkelijk waken tot, overbrengen met den volgenden zin ; t. de
prat. — le serment, den eed op iemand
terug fchuiven. Le serment lui avoit eta
dêferd , mais it le refera a sa partie 7 de eed
was van hem gevorderd, mean hid hoofs
/tern op zijne tegenpartij gefchoven; v.
t. de prat. berigt, verfiag doen, ge
Ten, voordragen. 11 en a etc revere an
roi, daarover is berigt gedaan agn den
kcming. Se —, v. r. zich betrekken, be
trekkelijk zijn , toe bettekken of ga *ragt worden. Je use raere a ce
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dit, ik betrek , beroep mij op hetgeen hij heeft gezegd. Cele se réfêre au
precedent, dat is betrekkelijk op het voor.
gaande. Je me rafêre a ma derniere Imre,
ik verwijs Inij op , Red.-aag =if naar
mijn laatfle fchrifven.
Refermer, v. a, weder fluiten , toemaken.
Le vent a refermc la porte , de wind beef's
de deur weder toegeflagen ; t. de chir.
une plaie, eerie woad weder fluiten.
Referrer, v. a. weder, nog eens , op nieuw
beflaan. Le cheval aperdu un fer, faut
le —, het paard heeft een hoefijzer von.
loren, men moot het weder befiaan.
Refdter, v. a. weder, op nieuw vieren. Oil
avoit supprime cette fête, mais on la reiéte
aujourd'ani, men had dezen feistdag al;
gefchaft, maar men yiert dien nu weder.
Rel'euiller, v. a. t. de men. dubbele blinden
voor een venfler enz. rnaken.
Refeuilleter, v. a. nog eons , weder door.
bladeren.
Refeuillure, f. t. de -men. het waken van
dubbele blinden.
Reficher, v. a. weder, op nieuw inflaan,
infieken. — une cheville dans son trots ,
eenen houten nagel , pin weder in zijn
gat flaan ; t. de mac. de voegen van ee.
nen muter wederom befirij ken , toeflrijken.
Refiger, v. a. weder doen flollen. Se
v. r. weder flollen, worden. Cgs
huiles se refigeront dans un lieu frais , deze
°lien zullen op eene koele plaats weder
dik worden, flollen.
zeer fijne Spaanfche wol, yr.
Refln ,
Refixer, v. a. weder bepalen , vast maleen,
vastflellen. Il a refixe son domicile dans
le male endroit, hij heeft zijne woning
weder op dezelfde plant's bepaald.
Reflamber, v. a. nog eens zengen. Il y a
encore de menues plumes a cette volaille,
alley la daar zijn nog kleine veder..
ties aan dit gevogelte , zeng het nog
eens ; (het licht) terug kaatfan (rdflechir).
Ralatter, v. t a. weder, op nieuw vleijen.
CeE enfant vient vous dit kind komt u
ivedr vieljen.
Redechi, e , adj. et part. overlegd, over.
dacht enz.
R6flecnir, v. a.nadenken, overwIten , overdenken, averleggen, oeetpe:nzen (faire
reilexion). Veuillez
sur cette
re, geliej eens over doze zaak na to den.
ken , dezelve le o,erwegen. 11 ne raechit.
jamais, it fait tout sans —, hij overlegt
molt hij doer alles zonder ua to denken. Nous devons preinierement — sue ce
quo nous allons faire , lvij moeten ketgeen
wij gaan doen , eerst overdenken. C'est
un homme reflechi, het is een nadenhend
man. Un crime reflechi, eene deordachte, overlegde misdaad ; v. a. terug
pen, terug kaatfen. Le mirorr reflechit,
la lumiere Pimage des objets , les ray.
ors du soleil, de Ipiegel kaatst het licht
het beeld van alle voorwerpeu, de ftralen der zpn terug. L'echo nalechit la
Noix, de echo werpt de item weder terug. La lune rah:I:chit la luinike du soleil,
de maan kaatst het Licht tier zon terug..
La honte reflechit sur vous, .de fchande
volt op u terug ; v. U. terug finites; ,
terug iprin,,zen affiralen. La pieire qui.
a r(:!1,:chi de la muraille, de Ikea ,; : e van
Xxx
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den muur terug gefprongen is, La lurniere qui ralechit de la muraille , het lick:
dat van den muur affiraalt. Les rayon:.
du soled qui reflechissent d'un miroir, tit
zonnellralen, die van eenen fpiegel terug Ituiten; t. de bot. Rameaux reflechis,
terug gebegeene ta4jes. Des feuilles rale.
chies , nedergebogene bladeren; t. de grain
Verbe refiechi , (pronominal), wederkeerig ,
terugvoerend werkwoord.
Réflechissant, e, adj. terug fluitend, kaat.
fend, hetgeen het terug fpringen., fele
ten veroorzaakt, La pierre est ma corp.'
, de Been is een teruglluitend
chaam. ; (fig. nouv.) oveipeinzend, die
overdenkt.
Reflechissement, weder omfluit, m. terug felting, terug kaatfing, agree
ling , y r. Le — dune chique, -ede terug
fluiting van eenen knikker. Le — de la
lumière , de terug kaatfing affiralipg
van het Licht.
Itelleehisseur, m. fchrijver van een bock
met overdenkingen, bepeinzingen.
Reflecteu,r, m, t. de phys. ligchaam, waarop een ligchaam terug kaatst.
Reflective, adj. f. Conception —, eene nit
acne zaak voortvtoeijende bevatting of
een begrip,
Reflet, in. we erfchijn van kleuren en vederen;
t.de peint.weirfchi in van eene fchilderij,m.
Ratter, v. a. t. de peint. net Licht doen
terug kaatfen, op een antler donker ligchaam doen vallen. (Spaanfche atrO/, yr.
Reileuret, t. de coin. tweede foort van
Refleurir, va n. weder bloeijen, herbloeijen. Cet arbre refleurit, deze boom herbioeit, bloeit nog cent; fig. Les beaux
arts commengent a -, de fchoone kunsten
beginnen weder bloeijen. La paix fait —
tout, de vrede doet alles wedee bloeijen.
Reflexe, adj. Vision —, het zien door terug gtkaatfle ingebogene fira/en.
Reflexibilite , f. t. tie weder fchijnbaarheld; terug buigzaamheid, eigenfchap
van een ligchaam dat terug kaatst.
Reflexible, adj. t. de phys. weder fchijnbaar, terug kaatrend.
Reflexif, ive, adj. die overdenkt, bepeinst.
Ref:lesion, f. overpeinzing , io verweging ,
overdalreing. Une serieuse, eene ernslige overpeinzing. Ce clue vous dites-la
merite hetgeen gij aaar zegt, verdient overweging. C'est un homme de—,
het is een man, die overdenkt. 11 agit
sans —, hij gaat onbedachtelijk te werk.
11 ne fait jamais — a (sur) ce qu'il lit, hij
everdenkt twit hetgeen hij leest; bedenking, yr. gedachte. Votre — est juste,
awe bedenking is juist. Faire des — s
sur une chose, zijne gedachten over eene
zaak laten gaan.; t. de phys- d'opt. ,de
mac. terug kaatling, terug werping. La
des rayons, du son, de la voix , de tetag kaatfing der zonneflraien, van het
geluid, van de fem.
Railer, v. n. terug vloeijen, ebben. Quand
la meemonte, elle fait — lee rivieres, wan.
neer de zee wa,t, doet zij de rivieren
terug vloeijen; t. de med. La bile a refine dans le sang, de gal is in het blood
terug gevloeid, is in het blood terug geflagon ; fig. Sa mauvaise humeur refluera
sur vous , zijne flechte inhorst zal op a
itevioed hebben; zijne kwade loins zal
te hula ketnen.
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Reflux, rd. ebbe, eb , y r. Le flux et le —
de la mer, de vloed en ebbe der zee; fig,
Les choses du monde sont sujettes a un
flux et — continuel, de wereldlijke zaken
zijn aan eenen gedurigen vloed en eb
aan eene gedurige verandering , onderwotpen.
t Refociller, v. a. zee Rechauffer.
t Refoilir, V. iyeic7 bladeren krijgen.
Refonder, v. a. t. de prat. vergoeden, goed
waken. — les frais ou depens de contuma.
ce de kosten van den gedaagde , die
we.gert voor den regter to verfchijnen,
de onkoeten wegens het niet verfchijnen
voor den regter vergoeden.
Refondre, v a. ver ,hergieten,herfmelteta.—.
tine cloche, un canon , eene klok , een kanon vergieten ; fig. geheel omwerken.L,'ouvrage a ete entierement refunds et corrige,
het werk _is geheel omgewerkt en verbeterd geworden. Vous ne le refondrez pas,
gij zult hem niet tinders makers, hervormen; t. de mar. geheel vertimmeren,
zood.t er aan het fchip weinig meer vats
het oude °verb/4ft; v. n. sur q. q.,
op nieuw op iemand losgaan ,4 nedervallen.
Refonte, f. t. de mon. omfmeltivg, hergiee
sing. faut faire la — de ces monnaies,
men woe( deze muntfpecien verfmelten;
t. de mar. geheele vernieuwing van het
fchip.
Reforger, v. a. ver- ,herfmeden , nog eens, op
nieuw fineden.
Reformable, adj. herfielbaar, hervormbaar,
hetgeen kan en moot herfield worden.
Reformateur, m. — trice, f. herfieller,, hervormer,, herflelfler, hervoriefler. Luther a ate un — de la religion, Luther was
een hervormer van den godsdienst. Sainte Therese a eta la — trice de l'ordre des
carmes, de heilige Therefia is de hervormfler van de orde der karmeliter
monniken geweest.
Reformation, f. hervorming, verbetering,
reformatie. — des mbeurs, verbetering
der. zeden. La — fut commencee vers le
milieu du seizieme siecle, de reformatie
ward begonnen ^Igen het tnidden der zese
tiende eeuw.
Reforme, f. verbetering, herflellirg; affelialfing ; afdanking ; verandering ; vertninderzng. Ces iois out besoin de —,
deze wetten hebben verbetering noodig.
La — des abus, de affchaffing der mis.
d'un ordre religieux , de
bruiken. Les
affchafling van eene geestelijke orde.
Il y a eu diverses s dans ce gouverne.
ment, daar hebben verfcheidene veratederingen in deze regering plaats gehad;
t. (Neon. Ii a fait une grande — dans sa
maison, hij heeft in zijn huis eene grove
te verandering voorgenoteen;t. mil.
de fin. La des troupes se faith la fin
de la guerre, de afdankine der troepen,
van het krijgsvolk gerchiedt op het einde
des oorlogs. On a fait la — de quelques
employes, men heeft eenige ambtenaren
bedankt.
Reforme, m. hervorinde, gerefOrmeerde ;
geestelijke , die naar den verbeterden regel leejt.
Reformer, v._ a. hervormen, verbeteren;
veranderen, verminderen, afdanken. —
la religion, den godsdienst hervormen.
La religion reformee, dt hervorende , gore
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reformeerde godsdien.s:. — les lois, de
'wetten verbeteren. — le calendrier, den
almanak verbeteren. Il a reforme ses
moeurs, hij heeft zijne zeden verbeterd, veranderd. — les abus, de misbruiken veranderen. On a reforme ce
regiment, et on l'a reduit a huit compagnies, men heeft dit regiment v(rwindeed, en men heeft het op acht kompagnien gebragt. — des troupes, krijgsbe,den afdanken. Un soldat, officier reforme, een afgedankte foldaat, gepenfioneerd C'est un officier reforme,
dit is een afgedankt ambtenaar. — les
monnaies, de munten verflaan of ver(befchaven.
fchroeven.
Reformer, v. a. op nieuw vervaard;gen,
Refossiller, v. a. et se —,
refl. in gozondheid herflellen.
Refouetter,, v, a. op nieuw,- weder geefelen•
Refouiller, v. a. weder, op nieuw doorzoeken, onderzoeken-, omwoelen.
Refouir, v. a. weder opgraven, op nieuw
opdelven.
Refoulement, m. wetter aflooping, dijning,
o. aangamping, yr. Le — de la maree,
het afloopen der dijning, der vloed. Le
— de la fumee, het terugflaan van den
rook (wanneer de wind denzeiven naar.
beneden
Refouler, v. a. wetter, op nieuw vollen.
—unchape,
eenen hoed op nieuw vollen.
la vendange, de druiven nog eons trap.
pen; t. d'artil. — la poudre, la charge du
canon, het krnid, de lading met den
hamper in het kanon aanzetten; t.
d'hydraul. Une pompe qui refoule l'eau,
eene pomp , die het water naar boven
drukt, drukpomp ; t. de mar. la maree, tegen den vloed, den firoom opvaren. — le courant, het tij doodzeilen.
des chevilles, bouten weder uitdrijven; v. n. La maree refoule (descend),
het water loopt weder af, de eb komt ;
terugflaan, terugdrijven. Le vent refoule la fumee jusque dans la chambre, de
wind flaat den rook tot in de kamer terug. Ce batardean a fait — l'eau de la
riviere jusque dans les maisons, door dozen
kistdam werd het rivierwater zoo in de
hoogte gedreven, dap het rot in de huizen drong.
Refouloir, m. t. d'artil. aanzetter, gefchutftatnper. — de pionnier, datnhout, o.
Refourbir, v. a. weder fchoon waken. Faire — une lame d'epee, eene degenkling weder baton fchoon makers.
Refournir, v. a. weder, op nieuw voorzien.
s'est refourni de marchandises, hij heeft
-zich op nieuw van koopwaren voorzien.
Retiactaire, adj. wederfpannig, hardnekkig , halflarrig , ongehoorzaam. II etoit
— aux ordres de son roi, hij was wederfpannig tegen de bevelen van zijnen koning. Conscrit opgefchrevene , die
niet wil dienen; weelerfpannige. 11 faut
punir les s, men meet de wederfpannigen firaffen; t. de miner. Mine —, erts
die zich zeer moeijelijk laat fmelten.
Refracter, v. a. t. de phys. de firalen breken , ombuigen. Un prisme refracte diversement les differents rayons, g ene kantzuil breekt de verfchillende lichtfiralen op onderfcheidene wlizen•
Refractif, ive, adj..firalen brekend. Propriete
firalen brekende elgen chap.
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Refraction , f. t. de phys. d'opt. firaal bulging , breking, ombuiging of kromming
van lichtgralen, refractie. Un baton
plongd en partie dans l'eau, paroit rompu
a cause de la —, een lick die voor een
gedeelte in het water gedompeld is,
fchijnt gebroken to zijn, wegens de
kJ oniming , breking der flralen. Variations de la —, verar7deringen in de firaal•
bulging; t. de corn. Faire d'une somme, eene, nit dwaling to veel of to weinig gerekende , fern in de rekening aftrekken of bijvoegen; t. de nide. La
des corps solides, de flraalbreking der
vaste ligchamen, de verandering der rigting van vaste ligchamen, die fchutn,
nit het eene milddeipunt in het andere
vallen.
Refractoire, f. zekere kromme lijn.
Refrain , m. flotrijm, , -vers, o. woorden,
die op het einde van ieder yers enz.herhaald wortien door bis aangeteekend; fig.
Son — c'est toujours de I'argent, geld is
altijd zijn laatfle woord; prov. C'est
le — de la ballade, dat s1 altijd het oude liedje ; r, de mar. branding der
knot , yr.
Refranchir, v. a. weder, nog eons overfprin.
gen. 11 refranchit le fosse, hij fprong weder over de gracht; se —, v. r. t. de
mar. weder droog, lens pompon; weder
ligt worden. Le vaisseau se refranchit,
het fchip wordt wetter ligt door het nitpompen van het . water, dat daarin ges
komen was.
Refranger, v. a. bij wederkaatfing broken.
Refrangibilitd, f. t. de phys. breekbaarheid
der lichtflralen, eigenfchap der ,firaal.
bulging.
Refrangible, adj. t. de phys. graalbuigend,
firaalbrekend. Les rayons ne sont pas
tons egalement s, niet able lichtftralen zijn in gelijken graad buigend ,
brekend.
Refrappement, m. t. de mon. herflaan (der
munten), o.
Refrapper, v. a. wederflaan, herflaan. Al.
lez , refrappez a la porte, on vous ouvtira, ga en klop nog eens aan de deur,,
dan zal men u openen. — des monnaies,
munten nog eens flaa ” . — des pieces decriees ou users, verbodene of verfleteno
flukken , munten , weder , op nieuw flaan.
Refrayer, m. gladwrijven, firiiken, o. Ces
pots sont refrayes, deze pollen zijn met
de vingers plot gefireken.
Refrein, zie Refrain.
Refrener, v. a. beteugelen, bedwingen.
ses passions, zijne driften beteugelen. 11
faut apprendre sa langue , men moet
leeren zijne tong to beteugelen, in toots
to hoiden,
Refrigerant, m. t. de shim. koelvat , o. Renouveller l'eau du —, versch water in het
koelvat doen. Illettre le — sur I'alambic,
het koelvat op den distileerketel zetten;
t. de med. tn. et adj. verkoelend gencesmiddel; verkoelend , verkwikkend. Se
servir de s, verkoelende geneesmidde.
len gebruiken. Un onguer,t refrigerant,
eene verkoelende zalf.
Refrigeratif, m. t. de med. verkoelend goneesmiddel. Prendre des —s, verkoelende geneesmiddelen nemen. tive,
adj. verkoelend, ververfthend. Une potion
eon ververfchende drank.
Xxx4
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Refrigeration, f. t. de chim. de med. verkoeling. La distillation se fait par exhalation et —, het distilefen, de ovirhal;ng
gefchiedt door uitwafeming en verkoeling.
Refrigeratoire, m. t. de med. verkoelingsvat, o.
Refringent, e , adj. t. de phys. firaalbu:Bend, eene firaalbreking, tetugkaatfing
veroorzakend.
Refrire, v. a. Iveder opfruiten, herfrui.
ten, weder opbakken.
R efrisdr, V. a. weder 'opkrullen, kappen.
Le vent l'a derrisé, it se reCrise,- de wind
heeft hem ontkrield, zijn haat in de war
gebragt , hij kapt zich weder.
ou Renfrognetnent , gefranst,
4 efrognement
fluursch , knorrig gelaat, o. Le — de
son visage marque qu'il n'eet pas de bonne
humeur, zijn ,lluursch gezigt toont aan,
dat hij iea geene goede lulu; is.
se Refrogner, Renfrogner, v. n. fluursch,
onvrieneelifk z:en, het voorhoefd fron.
fen , een fluursalz gelaat zettea. Pourquoi vous , vous refrognez-Vous, quand
je vous dis de 2renir ici? waa; am ziet gij
fiuurich, wanneer ik u zeg hier to
komen ? Des vit qu'on lui demandoit
de l'argent, 11 se refrogna, zoodra hij
zag, dat men bem am geld vroeg,fronste hij zijn voorhoofd. Une mine refrognee, een zuur gezigt. C'cot un refrogne,
het is een ftuurschkop.
teiroidir, v. a. verkoelen, koud maken.
La plute a refroidi fair, de regen heef;
de lucht verkoeld. Le vent ea refroidi,
de wind hoofs mij koud gemaakt; v. n.
et se v. r. koud wooden, verkoelen.
Laisser — la soupe, de feel; koud late;
warden. Prenez votre cafe, ii se reCioidira, drink uwe kofflj, zij zal koud warden; fig. verm:nderen, verflappen , verkoelen. L'Age refroidit les passions, de
ouderdom vernsindert de driften. Leur
amide se refroidit de jour en jour, hunne
vriendfchap verflapt dagelijks. Amour
refroidi, verflapte liefdc.
R efroidissement, m. verkoeling, afkoeling,
yr. Le — de Pair peut nous amener de la
gelée, de verkoeling der lucht kan ons
vorst ganbrengen ; fig. verflaauwing,
vermindering , verflapping, verkoeling ,
Tr. I1 ' y a du — entr'eux, er heerscht
eene koelheid, verflaauw;ng ander hen ;
t. de marecn.. ligte verkoteelizad (der
paarden).
inzameling op de
Refroisis, m. oogst,
braaklanden, yr.
Refrotter, v. a. her-, overwrijven, weder
wrijven ; op nieuw afrosfen. — des chaisee, 'feeler;eens overwrifven, beenen. 114 Pont 'bien refrotte , zij habben
he.;; nog ee.:s braaf afgerost.
Refuge, m. toevlugt, fchuilplaats, vr.
a cherche uu-7 chez votre pore, hij heeft
eerie fehuilplaats kij uwen vader gezocht. Les Israelites avoient des villes de
— , de leraelieten hadden vrillledev.
Vous 6tes mon —, gif zijt mijne toevlugt, mijn befchertner; fig. uitvlugt,
verfchooning. Quel miserable — que ce
pretexte! welk eene ellendige uitvlugt
is dit voorwendfefl Sons-ce lä tons vos
s? zijn dit al uwe verfchooningen?
R.efugie, e, adj. et s. gevlugt ; vlugteling
wegens den gedsdienst. Les — is, de
tilt Frankri/k govlugte :hervaronden ender Lodewijk den XLP
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ltdrugier, v. vlugten, eene toevitigt zoi9.
ken, nemen. Il s'est refugie en France„
dans noire royaume , hij is naar Frank-.
rijk, in ons koningrijk gevlugt. 11 ne
sait °a se —, hij weer niet waar hij
ne toevlugt zal zoeken.
Refui, m. toevlugt, fchuilpietats , yr.
Refuif, v. n. t. de chas, veer den jager
vlugten , terug vlugten , terug loopen,
gelijk de herten
op denzelfden weg
iromtijds doen. Le serf ruse et refuit sur
soi, het hert gehruikt list, en vlugt op
den weg terug, dire; het gekomen Is.
Refuite, f. vlugt vale het wild, terug loo*
ping, fchuilftlaars, yr. Il y a bien des
— s dans cette font, in dit woud zipn.
vele fehuilplaatsen; fig. uitvlugt. Il elude le jugemeut du proces par des s continuelles, hij ontnijkt listiglijk het von.
Ails van het regtsgeding, door gedurige
itit y lugten; t. de men. et de mar. gat,
dat to diep of to lang gebooed is, o. al
to groote diepte van een f:pondgat. Cet.
to morLajse a de la —, doze y ore is veel
to diep.,
4.efus, m. wagering, yr. weigerend antwoord, o. A votre — je me suis adresse
un autre, op uwe weigering hob ik mij
tot eenen anderen gewend, vervoegd. 11
n'oubliera pas ce hij zal dit weigerend antwoord islet vergeten. Cele ;'est.
pas de —, dat kan men niet wageren.
Faire q. ch. au — 'de q. q., jets doen, hetgee"; een andere niet heeft willen doen.
Ce n'est pas de mon —, dit 'heat niet in
tnijne keus, ik ben daar goon meester
van ; t. de chas. Un cerf de —, een drieEufoucer un
jarig hest; t.
pieu jusqu'au jusqu'a eenen paal
zoo diep inheljen, tot hij niet dieper
kan gaan, riot weer wijkt ; t. de peck.
jonge visch, die de visicher weir in het
water werpt.
Refuser, v. a. weigeren, aPflaan; van de
hand wijzen. Ne me refusez pas cette demande, Kreiger mij niat, flu Ins] doze
vraag niet af. Il ne pent rien — It ses en•
facts, hij kan zijnen ktntieren niets weigeten. un emploi, eon ambt van de
hand wifzere. Cette 'fille a refuse un bon
paid, dot meisfe heeft eene goede pactij
van de hand gewezen. une fille en mariage, eene d.ochter niet ten huwelijk.
willen geven,; v. n. t. de mar. Le vaisseau
refuse de virer, het fchip lieeigert to wend.,
den. Le vent a refuse, de wind is gefchraald. Se —, v. r. q. /ch. zich lets
onthouden. Se — a q. ch., zich van lets
ontho,uden, geen aandeel nemen, zich
aan eene zaak onttrekken ; wederflaan.
Cet avare se :efuse le necessaire, demo gie,
rigaard onthoteds zich het noodige. C'est
un homme qui ne se refuse rien, het is een
man, die geheel op zijn gemak leeft,
die zich islets onthoudt. ne se refuse
a rien, hij onttrekt zich aan geene
zaak; hij neemt overal deel adn. Ma
fortune se refuse a tine si grande depense,
tnijn vermogen gedoogt eene zoo groote
vertering niet. Ne vous refusez pas a son,
amitie, onttrekt u niet aan zijne vriendTel refuse , qui apres
frizap ; prov.
muse, die altoos den korf geeft,
eindelijk zitten.
weieeraar, tge, alt,ijd lets
kefuseur,
‘ beau demancleiir, beau
Alfiaat PrOV. A
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I-, die veel begeert, wordt veel ge
gerd.
Refusion, f. t. de pal. vergoeding. Faire la
des frais, des depens, vergoeding,nitkeering der onkosten doen.
Refutation , f. "vederlegging. La — d'un argument, de wederlegging van eenbewifs.
Faire une — en regle, eeee t erlmatige
'ceder/egging doen.
Refuter, v. a. wederleggen. une opinion,
eene meening wederleggen. Son livre a
ete bien refute par iNa. N., zijn boek
is goed "vederlegd gewerden door den
heer
v. a. herwinnen, weder witinen ;
4 egagner,
weder krijgen, weder bekomen, bereiken. — l'argent que Pon a perdu, het geld
weder herwinnen , dat men verloren
heeft. Il a regagne les bonnes graces du
prince, hij heeft de gunst van den vorst
weder gekregen, hij is eweder bij den
vorst in genade gekomen.
le temps
perdu, den verlorenen tijd herflelien.
11 regagna sa unison a !'entree de la nuit,
hij bereikte zijn hub's bij het inbreken
van den nacht ; de mar. — le dessus
du vent, ou — le vent sur l'ennemi, den
yijand den wind afwinnen voerdeel op
hem behalen. — le port, de haven weder
bereiken, waaruit men geloopen is; t.
de gu. weder veroveren, weder innemen. Les assieges regagnerent le chemin
couvert, de belegeraars veroverdenweder
den bedekten weg. 11 nous fallut bien
haut pour eviter un marais, wij moesten
eenen verren omweg waken em een woeras nit te wijken.
Regaillardir, v. a. in eene goede, vrolijke
lu:m brengen. Se—, v. r. t. de taar.fler%
leer beginners te waaijen.
Regain, in. nagrae, etgroen, 0.; fig. verjonging, terug keeling der jeugd, yr.
Regaires, f. pl. wereldlijk regtsgebied der
bisfchoppen in Bretagne, 4.
Regal, onthaal, gastmaa.1, a. 11 nous
a fait un grand —, hij heeft ons ten groat
gastmaal gegeven ; ververfching in vruchten, konfituren enz., die men in Italia
geeft aan lieden van aanzien bij hence
aankornst, yr.; fig. vreugdefeest, o. C'est
un grand — pour moi de vous voir, het
' is tnij een groot vreugdefeest , een groot
genoegen u te zien.
Regalade, f. Boire la
lustig drinken,
borrelen.
Regale , m. !regetal, fnaarwerk in een orgel, o.; foOrt van ruischpijp (claquebos), yr.; t. de jur. regt op de inkoms.
ten der openfiaande geestelijke ambten,
oak em dezelve te vergeven; adj. Eau —,
Berk water, dat, het goad vloeibaar
nzaakt, koningswater, a.
(nen, m.
Regalees , m. ' pl. visfchen zonder buikvin.
Regalement, m. t. de jur. gelijk making,
verdeeling, yr. Lorsque les enfants out
recu des dots inegales , it y a lieu un--, wanei,eer de kinderen ongelijke uitzetten hebben ontvangen, data heeft er gelijk making plaats. Le — de la contribution fonciere, de gelijke verdeeling, omflag tier
grondbelasting. — du terrain, gelijk making van den grond.
Regaler, v. a. onthalen, trakteren. Il regale bien tout ses amis, hij onthaalf al
zijne vrienden wel. Votre pare nous a
bleu regales, inv vader heeft out goed
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enthaald; fig. Il nous regala d'un joli
conte qu'il avoit hij onthaalde, vermaakte ons met een aardigvertelfel, dat
hij gelezen had; iron. On le regala
vingt coups de baton, men onthaalde Ilene
op twintig flokflagen ; t. de jur. gelijk
verdeelen , eene jchatting omflaan. It
faut cette somme our la communaute,
men meet deze font aver de ganfche gameente omflaan, verdeelen; t. d'arch. —
un terrain , ' eenen grond gelijk maken
t. d'agr. — les cendres, asch op het land
flrooljen voor het eer/le omploegen: t. de
cir. — la cire, het op de bleek liggend
was met tie cork uitfpreiden.
Regaleur, m. C. d'arch. die de aarde, cone
plaats gelijk maakt.
koninklijk.vorste•
Regalien , adj. proit
lijk regt.
t. de chas. plaats ivaar de roe.
Regalis,
bole gewroet heeft, yr.
egaliste, t. de jur. een die door den
koning tot een openflaand kerkelijk ambt
benoemd is.
Regaltes, m. pl. t. de chim. watt: die met
koningswater gentaakt zijn.
Regard, m. aanzien, gezigt, 0. bilk,
Un — fier, een trotsch aanzien. Jeter,
lancer un — stir q. ch., eenen bilk op lett
werpen. Deter ses s de cote et d'autre,
zijn gezigt overal henenkeeren,wijden,
overal rond kijken. Au premier je le
connoissois, bij het eerfle aanzien kende
ik hem. Detourner ses —s de dessus une
Chose, zijne oogen van lets afwenden.
s de son juge, zijnen reg.
Soutenir lee
ter flout in de oogen zien. D'un seul
salt le contenir, met eenen enkelen oog.
epflag "met hij hem in loom te houden;'
t. de peint. Peindre un een tegen.
fluk fchilderen, zoodat de gezigten elkander aankijken. Le magi et la femme
se sont fait peindre en —, de man en de
vrouw hebben zich tegen elkander over.
laten uitfchilderen; t. d'hydr. pleats.
"vaar de waterbuizen eener bran kunnen
worden bezigtigd; au —, adv. in verge.
lijking met, betel 4 l'egard de, par rapport a; en comparaison , ten opzigte, terse (
aanzien van. je suit pauvre au — de lei,
Lk ben tegen hem, in vergelijking yam
hem, arm.
Regardant, m. fam. befchouwer,, aanfchou.
war, kijken. Voila beaucoup de q, zie
daat vele kijkers.
Regardant, e, adj. fam. naauw toeziende;
t. de bias. zljnen flaart bekijkende.
Regarder, v. a. et n. zien, aanzien, befchoroven , aanfchouwen, bekijken. Regardez un pee au cadran quelle heureil est,
zit Bens op den zonnewijzer, hoe laat
het is. — q, q. attentivement, iemand op.
lettend aanzien, aankijken. 11 l'a regar.
de avec des yeux de misericorde, hij
.keeft hem met barenhartige oogen attn.
gezien. — levant soi, autour de soi, voor
zich,
zich kijken. — par la fenêtre,
uit het venfier zien. q. q. entre deux
yeux, sous le nez, iemand flout aanzien.
II regarde de tres pros, hij is zeer bijziende. Il n'y regarde pas de si pres, hij
ziet daar zoo naauw niet op. Les deux
figures de ce tableau se regardent, de twee
figuren op deze fchilderif kijken elkantier ftan. Elle passe ses ;ours a sc — a.
son miroir, zij brenei haar levers door,t
x
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met zich in den fplegel to 'beleijken;
11g. La maison regarde l'orient, het huh
ligt ten, heeft het uitzigt naar het, oos
ten. Ma chambre regarde sur le jardin ,
nfijne kamer heeft het uitzigt op den
tuin; t. de bias. Au chef d'argent charge
d'un lion regardant de gueules, in een zilyeren hovel:fink van een wapenfchild ee
set; rooden leeuw, die achter zich kijkt;
betrach:en; bedenken, aanmerken. 11
ne regarde nullement son propre interet,
hij betracht hierbij geenszins zijn eigen belang. Tout bien regarde et considers, alles we! bekeken en overlegd. 11
faut en tout — la fin , men woe: bij alles
op het einde denken. Vous ne regardez
pas qu'il deja vendu , gij merkt niet
aan, dat hij het reeds verkocht heeft ;
betreffen, raken, aangaan. Pour ce qui
me regarde , je le ferai, wat mij betreft,
ik zil het doen. Faites ce qu'il vous
plait, cela ne vous regarde pas, doe hetgeen u belieft, dat raakt u niet. Cette
'question regarde la medecine, deze vsaag
behoort tot, betreft de geneeskande.
q. ch., pcht geven, optetten. Regardez
bien a ce qu'il dira, geef wel acht op hetgeen hij zal zeggen. 11 ne regarde pas
ses aftaires, hij let niet 'op zinc zaken.
Cette succession me regarde, deze erfenis
heb ik to hopen ; prov. 11 faut plutOt —
a ses pieds qu'a ses mains, hij is een dief,
men meet meer op de voeten , dan op de
handen z; en. Un chien regarde bien un
eveque , men heeft hem ilechts aan ste
zien. q. q. haut en bas, iemand vers.
achtelijk aanrien.
t Regardure, f. zie Aspect.
Regarnir, v. a. weder, op nieuw floferen,
opmaken , met iets voorzien. un jardin d'arbres, een tuin op nieuw met booone etoffe , de wol van
men voorzien.
doek op nieuw opkrasfen. (Veneta.
Regates , f. pl. regaten, gondelfp eelvaart to
Regayer, v. a. — du chanvre, hennep hekelen. (hekelen.
Regayoir, m. werktuig, om den hennep to
B.egayare, f. werk van hennep, o.
R.egeler,, v. n imp. weder vriezen„ Il degela
hier, mais it a regele cette nuit, gisteren
dooide het, maar dezen y acht heep het
weder gevroren.
Regement, m, zie Regime.
Regence, f. regentfchap , o. regering, Avant
son depart, ii donna la — a Pimperatrice
voor zijn vertrek gaf hij het regentfchap aan de keizerin. Apres la mom de
Lotus XIII , la — du royaume lot donnee a la
reine Anne d'Autriche, na den dead van
Lodewijk word de regering van
het konino;rijk gegeven aan Anna van
Oosten)-ijk; de tijd der regering, m.
Au commencement de sa —, in het begin
yan den tijd zijner regering; in fon:nage fiaten van Europa, de perfonen die
de regering uitmaken, m. — de Suede, de Zweedfche regering. La — d'Amsterdam, de raad tier /lad Amflerdam;
rektoraat eener hooge fchool, o. Pengedurende den tijd
dant le temps de sa
van zijn rektoraat.
* Regendrateur, m. weder herfleller, die
de wedergeboorte bewerkt , weder her..
fielt. Lycurge fut le — des moeurs a Lacedemone, Lycurgus was deherleller der
zeden re Lacedemen.
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Regadrateur, adj. m. — trice, r. hetgeen
wedergeboorte bevordert ;hetgeen gefchikt
en bekwaam daartoe is; (nouv.) weder.
hergellend. Cette_loi — trice des moeurs,
deze, de goede zeden weder herfiellen.
de wet.
* Regeneration, f. wederherflelling, yr. La
— des moeurs Ivederherfielling der
zeden ; t. de theol. wedergeboorte„ 11 n'y
a point de salut sans la — en J. Christ,
daar is geene zaligheid, zonder tie wedergeboorte in yew Christus ; t. de chin
weder, nieuwe voortbrenging. La — des
chairs, nieuwe voortbrciptig van vleesch.
Regenerer, v. a. weder baron, nieuw ont'
fiaan geven ; (nouv.) weder herfleilen.
Un morceau de l'os avoit ete enleve et la
nature Pa regenere een flak van het been
was weggenomen, en de natuur beef: het
weder herfleld, doen groeijenit. de theol.
Les enfants d'Adam soot regeneres en J.
Christ , de kinderen van 4dam worden
in y. Christus wedergeboren; t. de chim.
les metaux, de metalen seeder
len , ze weder tot hunnen eerfien feat
brengen; 11g. les vices, les moeurs, de
gebrekn, de zeden herfiellen, verbete•
ren. .41e —, v. r. weder voortkomen, op
nieuw voortgebragt worden , herboren
worden.
Regent , m. et adj. regent; rektor, leery:tester in eene Latijnfche fchool, profesfor ; regerend. Le prince —, de print
regent. La mere de Louis XIV fut declaree e, de moeder van Lodewijk XIV'
word tot regentesfe verklaard. Docteur
— en droit, profesfor in de regten. Boutguemestre
regerende burgerneester.
Regenter, v. p. et a. leeren , onderwijzen
in eene Latijnfche fchool. 11 regente dans
notre ecole Latine, hij onderwijst in onze Latijnfche fchool, Son Ore regente
la philosophie, zijn vader onderwijst de
wijsbegeerte; fig. den baas , den meester
fpelen, beheerfchen. 11 veut — par tout,
Th;.hjenW. overal den baas fj:elen, beerRegermer, v. a. weder uitfpruiten. Cet
graines regerment, doze zaden fpruiten
weder nit.
Regicide , koningsmoorder,koningsmoord,
Bogie, f. beheering ; befluur, bewind vats
zekere inkornsten van den fiaat, o.Mettre une succession en —, eene erfenis
der beheering geven. On lui en a corn.
mis la —, men 'heeft hem het befluur daar•
van opgedragen. Le commerce de tabac
etoit en — sous Napoleon, de tabakshandel was onder het befluur ten tijde van
(den ,'o.
Napoleon.
Regimbement, m. achteruitflaan der paarRegimber, v. n. achteruitflatm. Le cheval
a regimbe , het paard heeft achteruit
flagon ; fig. wederfpannig, wederfirevig
zijn, tegenfiribbelen.
Regime, m. leefregel, dieet. Observer un
bon —, eenen goeden leefregel in acht
nemen; beheer, befluur, o. befliering,
regering, yr. Il est commis au — et a
l'administration des biens saisis, hem is het
befluur en opzigt der in beflag genomene
goederen opgedragen. Le — de ce pays
est despotique, de regering van dit land
is iy illekeurig; t. de gram. beheerfching,
regering, Les verbes neutres n'ont point de
— direct, de onzijdige werkwoorden hob-
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book.
de notiire, pretoilol van eenen
ben geene regtfireekrche beheerfthing.. Le
notaris. Coucher, mettre, ecrire
dtmerbe actif est l'accusatif dans la lanstir le -, lets op het geregtsboek in.
gue Latine , het bedrijvend werkwoord re•
fchrilven; t. d'impr. register , de gelijkgeert in de Latijnfche taal den vierden
houding, welke de lijnen tier twee zij.
naamval. Les prepositions ont leurs - s ,
den van con blad op elkander hebben.
tie voorzetfels hebben hence beheerfchind'orgue , register van eon °reel; t. de
gen; oppergezag , befluur in een klooschim. Les - d'un fourneau, fchuiven van
ter,, o.; t. de bot. palmtak vijgentak
eenen oven, on; heir harder of zachter
wet zijne vrnchten.
to later braden; t. de met. beweeglijke
Regiment, m. regiment, o. hoop krijgsvolk.
ploat , gat dat zij fluit ; t. de mar. Vass,
d'infantette, een regiment voetvolk;
Un
scan de -, aldus worden in Spanje de
Il a un fain. irerigte, vr. hoop , M
fchepen genoemd, welke op gezette
de creanciers,
heeft eene menigte
den nit de 4olonien terug kwamen, befchuldeifchers.
laden met zilver voor de kroon en voor
Regimentaire , m. hooge kroonbediende in
het rijk, registerfchip; prov. 11 est eerie
Polen.
stir mes ik zal het hens wei does ge*
Regale, m. flang van de derde foort, vr.
denken.
Reginglette, f. ./renkcl, firik om vogels te
Registrer et Regitrer, v. a. registreren , in.
vaitgen, M .
fcLripeen zie Enregistrei.
f.
hemelfireek yr.;
gewest , lane (chap, o. Toutes les s de Roble, f. liniaal, o. Une - de bois, de
cuivre , een Houton, koperen liniaal.
la terre, alle lantifireken der aarde. Les
Cette - nest pas droite, dit liniaal is
- s les plus septentrionales, de noordeflee regt ; fig. regel, m. rigtfnoer,voorlijkfte Sa domination s'etendoit
sur diverses -s, zijre heerfchappii (trekbeeld, voorfchrift, gebruik, o. orde,
Whiling, wet , yr. - de foi, de conte zich u;t over verfcheidene landfchapduite, geloofs-gedragregel. Les - s de
pen. Les - ; de Pair., de luchtlireken.
la morale chretienne, de voorfchriften van
La haute , la moyenne et la basse , de
de christehjke zedeleer. C'est une
hoege , middelbare en lage luchtfireek.
certaine pour discerner le vrai d'avec le
Les augures Domains divisoient le Ciel en
faux, het is een zeker rigtfnoer one het
quatre - s, de Romeinfclse wigchelaars
ware van het valfche to onderfeheiden.
verdeelden den home! in vier gewesten;
Prendre les actions de q. q. pour - de sa
t. d'anat. plaats, verdeeling des ligcpnduite , iemands daden tot eenen rechaan2s. La - du coeur, de plaats van
gel , tot een voorbeeld van zijn gedrag
het hart. - ombilicale , plaats om den
ftellen. Il n'y a point de - dans cette
navel, de middelbare vezdeelingplaats
mPison, in dit huis is geene orde. 11
van den bulk.
est la — de tons ceux de son age, hij is
R4gIonaire, adj. m. ( in We kerkgefchiedehet voorbeeld voor alien van zijnen onnis) die over een zeker gewest gofleld
derdom.
Cette affaire est en-, doze zaak
was. Un &Otte —, een bisfcbop over tois in orde, is geheel afgedaan. C'est
re zekere landflreek.
que les enfants heritent de leurs parens,
Regione, E regione, t. d'impr. tegett over,
het is de wet, de inflelling, het go.
naast elkander. Imprimer un ouvrage en
bruik, dat de kinderen von hunne on,
trois langues een werk in drie talon
dens erven. Un proces en -, een in ornaast elkander drukken.
gevoerd regtsgedinq. Votre passe-pore
ROgipeau, m. flaak, dienende om twee geWest pas signe par le ministre, it n'est pas
deelten van een houtvloe te vereenigen.
en
—, uw paspoort is niet door den mi.
regeren,
befluren,
beheeeen.
Regir, v. a.
sister geleekend, het is niet in orde.
11 a sagement regi son royaume, hij beef:
Cette - est etablie par la loi, dit gebruik
zijn rijk wijsfelijk &Jiff:tie d. 11 a regi
is door de wet ingefield; prov. 11 n'y a
lui-méme cette affaire, hij beef: zelf die
point de — sans exception, daar is gees
zaak beheerd. Le pilote avoit peine a regel zonder uitzondering; regel vas
le vaissean , de ftuurman had moeite het
kunsten en wetenfchapp_en, tn. Appren.
fchip te bellieren; t. de gram. Le verdre une langue par Sles) s, cone teal
be actif regit l'accusatif , het bedrifvena
naar de regels leeren. Cela est selon les
werkweord beheerscht, regeert den viers de Part, dat is volgens de regels der
den naamval.
kunst. Savez-vous les - s de la grammai..
Regisseur, m. &flute-der, bewintisman beFrancaise
? kent gij de regels der Fran•
Le
de
ces
biers,
heerder, opzigter.'
fhe fpraakkunst? Traiter un malade se-.
de befluurder van doze goederen. Les
Ion les s, eenen zieken volgens de readministrateurs des regies d'un etat sons
gelen, de voorfchriften der geneeskunde
nommes - s, degenen, die zekere inbehandelen; t. d'arch. klein gefneden
komsten van eenen 'Mat op deszelfs revierkant lijstwerk, o.; t. d'aritlim. ken;ng Waren, worden regisseurs gede trois ou
de proportion, — d'or, renoemd.
gel van driein. d'alliage, regel van
Registraire, m. registerhouder, bewaarder
vermenging ; pl. t. de med. zie iVlenstrues.
der protokollen of registers.
La - d'un ordre religieux, de regel, de
Registrata, m. t. de prat. uittrekfel van eeinfiellingen, van eene geestelijke orde,
ne registratie, registrering , vr.
registreerder.
die de geestekiken verpligt zijn in etch*
,registrateur.
Registrateur, m.
to nemen; t. d'art. Rkgle a anneau carres
Registration, f. opteeleening, aanteekening;
(pour mesurer l'emplacetnent des tourril.•
regt van registratie.
ions) tappen affland-meter, ijzeren Jiang
Registre on regitre, tn. register, protoko.,
met eenen beugel. - a crans (pour cainfchrijvingsboek , o. baptistére, de
nons), rij met inkepingen, eontrarel.
bapteme,doopboek,waarind doopelingen
leer.
warden ingefchreyen. - =twain, dood146*
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4.414, e, part. et adj. gtlijnd, gelinieerd ;
fig. geregeld, ordelijk , bepaald , vastgefield. Du papier —, gelijnd papier.
Des troupes regle.es , geregelde troepen,
z:e vender Regler.
Reglee , f. fialel in den hank gehouwen
bordpapier,
gèglement, m. verordening, infielling , bepaling, keus ,
11 faut observer les
s, men meet tie verordeningen in acht
semen. Travailler au — des !mites, aan
de bepaling der grenzen werken.
Reglement, adv. geregeld, regelmatiglijk ,
ordelijk , op eenen vasten bepaalden ttjti.
On vit — chez lui, men leeft b 1 hem reneuf heugelmatiglijk. Il soupe
res , hij set geregeld om negen user des
avonds.
Reglementaire, adj. de inflellingen of inzettingen betrefende. Lois — s, wetten,
die eene , een voorfchrift of
verordening in zich bevatten.
'ogler, v. a. liniiren, a.flijnen. — du papier pour noter de la musique, papier
niiren om muzijk in nooses: to zetten ;
fig. rigten, fchikken ; fiellen , in orde
hrengen, inrigten ; bepalen, befiernmen,
enz. — sa vie, zifn leven rigten, een
ordelijk ?even beginners. — le prix des
marchandises, den prijs der koopwaren
hepalen, bejiemmen. sa &pease sur
son revenu, zijne u:tgave naar zijn inkomen fchikken, rigten. 11 Oa pas en•
core regle ses affaires, hij keep zijne zaken nog niet in orde gebragt. Ils ont
regl,Ss leurs differends , zij hebben hunne
gefchillen gefchikt, afgemaakt. Toutes les
choses soot resides pour son depart, alles
is tot zijn vertrek ingerigt, in orde gehragt. Reglez votre montre, 'lei, zet uw
— ses desirs, zijne behorologie
geerten matigen; prov. 11 est regne come un papier de musique, in titles is bij
punktueel, alles gaat bij hem als op
den draad. Se —, v. r. sur q. ch. , sur
q. q., zich near iemand , near ,iets
fchikken, rigten. Je ne veux pas ma —
sur cela, ik wil mij daar naar niet
fchikken , rigten. Reglez t ops sur votre
frere , fchik, rigs st naar uwen breeder.
— les cartons, de randen van het bordp,apier affnijden.
Reglet , m. t. d'impr. klein koperev lininal,
0. dikke.fiman, dien de letterzetters bij
de hoafdafdeelingen fieken, meetflok ; t.
d'art. fchroeftang van hour , y r.; t. de men.
foort van lijstje ; winkelhaak.
Reglette, f. d'impr. zetlijn, fpaan,waarmede tie zettert de letters :tit de zethaak
op de galei zetten, m.
se, f. lijnentrekker, lijItegleur,, m.
nentrekfter,, linlierder,,
Reglisse, f. zoet hout, o. Du jus de —,
drop , o.
; t. de cord. de gray.
Regloir, m.
llkhout ('buffs), o.
getrokkene
lijnen, het geliniReglure , f.
eerde. Ecrire dans les intervalle y de la —,
in de tusrchenruimte van het gelinider.
de , tusfchen de getrokkene lijnen
fchrijven.
Regnant, e, adj. regerend. Le bourguemestre —, de regerende burgemeester ; hoerichend. Une mode — e, eene heerfchende mode. Passion — e, heerfchevde drift.
regering, keerAlzappij, yr. tin
Regne,
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m-hetlreux , eene gelukkige regering. Woos
vivons heureux sous le — de notre 1pon roi,
wij leven gelukkig ender de regering van
onzen goeden honing. Etre en —, in
zwang zijn, in regering zijn ; t. d'ecrit.
saline. Le — de J. Christ sur les ames , de
heerfchappij van 7ezus Christus op de
zielen. Le — du peche , de heerfchaPP4
der zonde ; t. d'hist. nat, de phys. rijk ,o.
Les trois — s de la nature, de drie rijken
der natuur. Le — animal, vegetal et mineral, het dieren., planter- on minertP.
lenrijk, Le — on triregne ( la tiare du
pape), de drievoudige pausfelijis kroon.
Regner, v. n. regeren , heerfchen. 11 regna
sur divers peuples, hij regeerde over ver.
fcheidene volkeren; fig. Le sage regne
Our sea passions, de wijze heerscht over
zijne driFen. Le jaune regne trop dans
cetce etoffe, het gele heerscht to veel , is
de hoojdkleur,, heeft de overhand, in
dit doek. Les tenebres regnoient sur la
terre , de duisternis heerschte op de aar.
de. Cette mode regne encore, deze mode
heerscht tog, is nog in zwang; t. d'arch,
zich uitfirekken. 11 y a des coteaux qui
regnent le long de la riviere, daar zijn
heuvelen , die zich hangs de rivier nit..
firekken. Vne galerie regne autour du pa•
leis, eene galerij loopt el- geheel om het
paleis.
itegnicole, m. rijksbewoner, geboren inwoner van een rijl ei een gentituralifeer•
de vreemdeling.
Regnies, f. pl. linnen van Beaujelois , o.
.egonflement, op. weder opfhopping, weder
opzwelling (der firoomen), terug-, we•
derkeering der wateyen, als zij ge.
flair zijn.
Regonfier, v, n, wetter opzwellen, terug.
vloeijen.
Regor3ement, m. overloop; het overloopen,
evervioeijen. Le — de la riviere inonda
les prairies, door het overloopen van de
rivier werden de weilanden overjhroomd.
— de la bile, overloop van gal.
Re3orger, v. n. overloopen, overvloeijen.
Le verse, la bile regorge, het' glas , de
gal loopt over ; fig. in overvloed bezitten. Ce pays regorge de bleds, dit land
heeft overvloed van koren. La prison est
regor ge de malfaiteurs, de kevangenis is
opgepropt met gevangenen. Il regorge
de saute, hij is overvloedig gezond.
Regouler, v. a. pop. bits alzetten, afwij.
zen , toefnaauwen; fam. tot afkeer toe
verzadigen. 11 ne taut pas ainsi — les Bens,
men meet de menfchen zoo met toefnaauwen. 11 aimoit le poisson, on l'en a
regoule, hif is een ben2tnnaar van visch ,
men heeft hew tot af/eeer toe duarmede
verzadigd . hem die doen tegen eters;
pop. Ne m'en parlez plus , j'en suis regoule , fpreek trij daarvan nut moor,
ik heb het reeds tot afkcer toe gehoord.
Regourmer, v. a. op nieuw met vuisten
flaan ; de paarden den ketting weder
aandoen.
Ref,oetter, v. a. weder proeven.
t Regracier,, v. a. dankzeggen.
Regradiller, v. a. t. de marech. het hoar
van een paard met een beet ijze.- krullen.
Regrat, m. kramerif , handel in het klein;
ook, de plaits waar zulk een handel
gedrcven wordt. Acheter du sel de —,
zout met de kleine meat koopen:
Rev
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itegrattdr, v. a. weder krabben. Il a regrat-1 t Regulariser, v. a. verordenen, inrigtene
te la plaie, h;j heeft de wond wederl regelen. — la perception des impets, de
eipengekrabd; t. de meg, . — une muraille ,
ontvangst , de inzameling der belastin.
eenen muur afbikken; zout met
gen regelen.
de kleine moat, in he; klein verkoo- Regularite, f. regelmatigheid, geregeld.
pen ; fig. beknibbelen. I1 regracte sur
heal; t. de phys. La — du mouvement des
tour, hij beknibbelt alles, trekt op alles
corps celestes, de regelmatigheid der hewar af.
tnelfche rgehamen. La — d'un batiment,
Regratterie , f. kramerij , kommenij, yr.
de regelmatigheid van een gebouw. Cet
haedel in het kle;n , m.
homme vit dans une grande doze man
Regrattier, tn. — iere, f. /lifter, die in het
lee^ t zeer regelmatig; waa, neming van
klein verkoopt; fig. beknibbelaar, beeenen kloosterrege I. Ces religieux observeng
knibbelaarfler.
la plus grande —, deze monniken, geeste.
Regreffer, v. a. op nieuw, weder eeten,
elf,i'en newer' hunnen klooseerregel zeer
griffe len.
naauwkeurig in acht; t. de bot. La —
d'un calice, de regelmatigheid van eeRegrelage, tn. het was op nieuw fmelten, o.
Regréler, v. a. was her/molten.
nen bloemkelk; t. de math. La — d'une
Regrelouer, v. a. het was nog sent korrelen.
t4gure, de regelmatigheid van eene
Regrer,, zie Reciter.
guru
Regreer, v. a, t. de mar. het tuig nazien, Regulateur,
t'd (Mori. oust in eene*
_flinger van een uurwerk.
en het ontbrekende of berchad:gde vernieuwen of Vermaken:
Regule, t. d'horl. kleine gewigten ales
R.egres, m. t. de jar. refit om weder bezit
een uurwerk , o. pl.; t. de claim. zuiver
te 'semen van een kerkelijk ambt, dat
,retaal , dat zich bif hetImelten van mimen heeft afgefiaan.
neralen op den grord zet, o. — d'anti.
Regret, m. fpijt, y r. verdriet, leedwezen,
monde, fi ;esglas koning.
beroule, hartzeer, o. droefbeid, y r. J'ai Regulier,
adj., regelmatig, geregeld.
que vous n'ayez pas vu vela, het fpijt
Un mouvement eere regelmatige beiveginse. Une conduite — ere, een geret
leg , dat gij het niet gezien heb:.
geld gedrag; t. de gram. Un verbe —,
du — de l'avoir laisse partir, het doet mij
Teed, dat ik heals heb laten vertrekken.
een regelmatig werkwoard; t. de math.
11 est mort a —, hij is tot tr:fn leedweUne figura — etc,' eene regelmatige fie
zen dood , geliorven. Avoir un — sensiguar, waarvan alle zijden en ho,ekete
ble de q.'ch., een gevoelig berouw over
gelifh.- tiffs; t. de prat. Cet acre est —,
iets hebben. J'ai toes lee — s du monde
deze acts is in orde, volgens de wet ge.
d'etre oblige d'ea user a ; nsi, ik heb het
maakt. Clerge ordesgeesteliAe. Un
grootfle verdriet, dat ik aldus heb moebanefice-i, ee,1 kerkelijk ambt, dat Becher
ten handelen. Je meurs de —, ik Iterf
door eenen . geestelijken kan bezeten wore.
van droefhe;d. Avoir — de set pêches.
den; s, een monnik of ordosbreeder.
berouw over zljne zondea hebben, be- Regalierement, at,tv. geregeld, ordelijk
droefd zijn over zijne zonden. J'ai
fiiptelijk, regelmatsglijk ,
volgrand — a cot ami, het doet wij leed om
gens den yegel. 11 vit
hif leeft gedezen vriend, ik betreur het verlies van
regeld, ordelijk. Je me love
quatrer
dezen vriend; pl. klateten,
heures, ik
Ce soot
geregeld fiittelifk son
des — s inutiles, dat zijn nuttelooze klagvier uren . o? . Je vans ecrirat -= tons les
ten ; a —, adv. ongaarne , met onwil.
quinze jours, ik zal u gezetteliik
l'a fait a —, hij heeft het ongaarre geveertien dagen fchrifven. 11 .3 parle et
daan, tegen zifnen
icrit
tegen zijn gee
hif fpreekt en fchileAnaar den
noegen.
repel.
.
Regression, f. t. de rhét. omkeering eerer Reguline, adj. t.' de chim. La partie het
als: nous ne vivons pas pour
gedeelte van miftegof, dat enkel flit me*.
manger, mais nous mangeons pour vivre,
taal beflaat.
"elf lev y: niet em to eten, maar aw:e Regulus, m. t. d'astr. zie Brasilic.
eten on; te lever".
Rehab , m. t. de mus. Perfisch fpeeltuik
Regrettable, adj. beklagelijk, betreurensfoort j' an vedel.
waardig. Ce garcon est deze fonts Rehabilitation, f. herflelling in ter of goedt
gen is zeer betreurenswaardig.
herflel in den vorsgen float , o.
Regretter, v. a. beklagen, betreueen, leed Rehabiliter, v. a. herfiellen in eenen voridoen, draeen, Mit hebben. — la perm
genfloat of
. — des officters daps
d'un ami, ret verlies van eenen vriend
leur grade, ogcieren,' ambtenaren, in
betreuren. regrette l'occasion qu'ila
hunnen vorigen rang herliellen. — un
prétre, eenen pr.:ester herfiellen, welter
negligee, et le temp: qu'il y a passe, hif
beef: fpift over, beklaagt de gelegeninwijden. un gentilhomme , eenen edele
held, die hif rverzuimd, en den tijd,
man weder veradelen. Ce ndgociant s'est
dien hif daarmede doorgebragt heeft. Je
rehabilite , doze koopman is weer in zif.
regrette de n'avoir pas achete ce tableau,
ne vorige regten getreden,
het fpijt mij, het doer mij leed, deze Rehabituer, v. a. weder aan iets gewenteets _
fchilderij niet gekocht to hebben.
of gewoon maken. 11 fallut le — au traRegrignes, zie Sain-doux.
(run , yr.
vail, wen moot hem weder aan het work
Regros , m. t. de tan. grove boomrchors voor
gewennen. Se —, v. pers. weder eene Due
Regrossir, v. t. de gr. infnijdfel met het
de gewoonte aannemen. Ii s'est rdhabitue
graveerifzer breeder waken.
a mentir, hif heeft zich weder aangewend
Reguinder, v. a. w eder, op nieuw ophifom te liegen, to jokken.
fchen; t. de fauc. L'oiseau se reguinde, Rehacher, v. a. weder hakken. Rehachez
de valk flijgt haog op Wiegt boven de
encore en pea cette paille, teak dit fired
voiken.
nog Bens.
Re.
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Rehanter, v. a. nogmaals, weder omgann,
der open waken en nat of vochtig Wen
verkeeren, 11 commence it — ceJe
worden.
son, hij begin t iii dit hubs weer to ver- Trine, fa koningin. La — regnante, de re.
keeren. Il le rehantera bien , hij zal wemere est /none, des
gerende koningin.
regerenden konings moeder is dood; fig.
der met hem otngaan.
van verfcheidene dingen het kostbaar.
Rehasarder, v. a. nogmaals, weder wagrn,
J'ai rehasarcle mon argent, ik Ibeb #2,j4
fie van hut: foort. Rome est la — des cis.
L geld nogmaals gewaagd.
te's, Rope is de koningin der oude Ileden. La rose est la — des fleurs, de roos
d'uRehaussemetit, m. verhooging , vr.
is de koningin der bloemen. La — du
ue muraille , verhooging van eenen muur.
bal, de itTer, die het bal geeft, open:,
—des tallies verhooging van hoordgelden.
het eerfle dens:; t. de bot. La — margue.
Rehausser, v. a. verhooeen, hooger waken.
rite, ou aster de la Chine, de Chineerche
inuraillë du jardin sera rehauss6e de
flarrebloem. — des 'oois, zie Dianelle,
deux pieds , de tuinmuur zal twee voeten
— Claude, lekkere groene pruim. — des
verhoogd warden; fig. Ce succes Your repros, zie Barbe de chêvre; t. d'hist. nat.
haussera le courage., dit gelukkig geralg
— des serpents, zie Giboya. — des vents,
zal
hun
de g mood doen verhoogen. Le
Illexikaanfche vogel, die het flerkste to.
prix du bled est rehausse , de prijs 'Pan
gen den wind invliegt.
paauwenoog,
het korenopgeflagen, geflegen; t. de
een dagvlinder ; de koningin in het
peint. Les wombres dans un tableau rehausfchaakfpel.
Sent l'Oclat des cotileurs, tle fchaduwen
in eene fchilderij doen den glans der Reinette on kainette, f. koningsappel, pip.
pelin.f , renet,
d'Atigleterre .En.
kleuren verhoogen; fig. Les historiens esgelfche pippeling:
pagnols rehaussent les moindres actions de
Charles V , et deprOcient celles de Francois Rdintecter, v. a. weder bermetten of aange.
ken. La vine dtoic delivree de la peste ,
I, de Spaanfche gefchiedfchrijvers vere
un second navire l'a reinn.,.ctde , de /lad was
hoogen de geringge daden van Karel V,
van de pest bevtijd, verlost, maar eon
en verlagen die vanFrans I.
tweede fchip heeft haar op nieuw be.
Rehauts, m. t. de peint. hoogfels; n. pl.
fmet.
meeste licks o. verhooging van kleur in
Reinstaller,
v. a. weder inhuldigen, op
wit
in.
gray.
t.
de
Bone fchilderij, vr.;
nieuw aanflellen.
11 fiat reinstall6 dans
fnijdfel, o.
qu'on lui avoit Ote hij werd weReheurter, v. d. wetter, nog eens gooten.
der in zip; ambt herfleld, ingehuldigd,
Ce vaissean a deja heurt6 rautre et si
dat men hem ontnomen had.
n'y Arend garde, it le reheurva, dit
(chip-heeft reeds het andere geflobten , en Reinte , e, adj. t. de chas. Chien —, hand,
die breed van lijf of rchoft is, en eenen
wanneer men geen acht geeft, zal het
breeder; rug en rond kruis heeft.
nog eons flooten.
f. t. de droit canon. herlielReintegrande,
eigne,
f.
zie
Reiue.
R
t
ling in het bezit van eenig ambt.
Reillere, f. t. d'hydr. houSen waterleiding,
waardoor het water op het rad van ee- Reintegration, f. het weder in bezit /Wien van eenig ambt dat men verlo.
nen Ivatermolen gebragt wordt.
ren beef:.
Reimposer, v. a, weder, op nieuw opleggen.
L'impdt sur les domestiques a etc aboli, Reintegrer, v. a. t. de jur. in het bezit
q. q. dans la prison, iemand
het-ft-ellen.
mais on l'a reimposè, de belasting op de
weder gevangen zetten. Faire — des met/dienitb-ode'n is afgefchaft geworden, maar
bles, huisraad weder op die plants
men heeft hoar weder opgelegd ; t.
brengen, Waar men het had weggenomen.
d'impr.' den ° vorm van eon gedrukt bled
Weder opmaken, weder op de gales bren• Reinterroger, v. a. weder, op nieuw onder.
vragen.
gen.
R eimposition, f. hernieuwde belasting ; t. Rainviter, v. a. nog mi l weder, nogmaals'
noodigen.
d'impr. het weder op de gale: brengen.
Reimpression, f. herdruk, tweede druk Van Reis Effendi, m. Turksch rijkskanfelier.
lt6iteratif,
— ive, adj. inns. zie Iteratif.
een
4eimprimer, v. a. herdrukken. On a reim- Reiteration, f. herhaling.
une saignêe
prime son Iivre, men heeft zijn bock Rei,erer, v. a. herhalen.
eene aderlating herhalen. Une deobeish er d ru kt .
eene
herhaalde
ongehoor.
sauce
reiteree,
nieren,
lendenen,
pl.
s,
Rein , m. nier.
zaantheid.Tr. Le — gauche , de linker nier. Il a
hij heeft lettdenpijn. Ce t Reitre , m. Dttitfehe ruiter ; pap. oude
dut —
fehalk.
Coeval • a les — s forts, dit paard heeft
flerke lendenen; fig. prov. 11 n'a pas les Rejaillir, v. n. terugrpringen, terugflui.
ten , uitfpringen. Quand on lui ouvrit
s assez forts, hij bezit geen rifkdom
une veine , son sang rejaillit jusqu'au
genoeg; zoo ver eeikt zijnvermogen,00k
toen men hem eene ;der opende,
fond,
zijn doorzigt, zijne kundigheid, niet.
fprong zijn bloed nit tot aan de zolDonner un tour de — s a q. q., ie:nand
dering. 1.1 fit — l'eau sur nous , Jiij liet
eenen flechten dienst bewijzen. Poursuihet water op ons uitfpringen. La balle a
vre l'ennemi l'Opee dans les reins, den vi j.
rejailli jnsqu'ici. de bal is tot hier terug.
Les
—s
and hevig, van nabij vervolgen.
gelluit. Les rayons qui rejaillisserrt d'un
(rune fork , de grenzen van een bond;
miroir, de flralen, die van eenen fpiegel
t. d'hist. nat. Pierre des — s, nierengeen.
t eruglluiten; fig. terugvallen, terugko.
Beinaire, adj. t. de bot. dat naar eene nier
La honte rejaillira sur vows, de
tnen.
.
gelijkt.
Mande zal op n terugkomen. La gloire
Rêiucruder, v. a. t. de phil. hermètique,
des anatres rejaillit jusque our !es &seen.
der row laten worden, wanneer its
darts, de room der voorouders volt te•
iermetisch is verzegeld geweest het wef
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rttg, firekt zich tat, tot op de nakomeo
lingen.
Rejaillissement, affluiten, terugguiten,
uitfpatten, o. Le — de la lumiere, het
terugguiten van het licht. Le — de
l'eau, de la boue, het fpatten, fpringen
van water, van flifk.
Rejanner, v. n. op eene beleedigende wijze
de fltm , den toon van iemand nabootfen.
Rejaunir, v, a, weder, op nieuw geel maken , verwen ; v. n. weder geel worden.
Rejection , f. terugwerpen , o. ; fig. de nitwerking daarvan,
Rejet, m. t. de jard. nieuw uitrpruitfel,
feloe , o. Ce sont s de cette année, dat zijn nieuweettitfpruitfels van
dit jaar ; t. de fin. overbrenging van eerie rekening of le/tatting op eenen verleenden tiji; (nouv.) verwerping, vr.
Le — d'une proposition, de verwerping
van een voorflel; t. d i ois. kleine veerkrac7itige roede om fnippen te vangen.
Rejetable, adj. verwerpelijk. Sa proposition
n'est pas —, zijn voorflel is niet te verwerpen.
Rejeteau, m. luifeltjs of afdakje aan een
huis avenger, o.
Reieter, v. a. weder, nog Bens werpen ; ult.
Puwen, overgeven; op nieuw uitrpruiten, vitfchieten; sitwerpen. Rejetez
tin pen la balle, were den bal Bens terug.
Pal rejete les petits poissons dans l'eau , t k
heb de kleine visfchen weder in het water geworden. 11 a l'estomac foible ,
rejete tout ce qu'il prend, hij heeft eene
xwakke maag ; hif fpuwt alle y weder
tilt, hij geeft alle y weder over, wet hij
tot zich neemt. La mer le rejeta cote, de zee wierp hem op de kust terug,
Celt arbre a rejete beaucoup de branches,
deze boom heeft vele takken uitgefproten. 11 rejete par le pied, hij flaat aan
den voet uit; fig. verwerpen, afkeuren,
yerachten. II a rejete mes offres, hij
heeft mijne aanbiedingen verworpen.
—lesmonaitrg,
de vreemde munt
afkeuren. Sa requdte a etc rejetee, zijn
verzoek is verworpen geworden. sane
faute stir q. q., iemand ergens de fchuld
van geven, de fchuld op eenen anderen
fchuiven. Rejetez cette somme sur le
compte de Pannee prochaine , breng ,draag
deze fom op de rekening van het volgende jaar oeer ; t de fin. — uue imposition
sur les habitants, eene belasting ep de inwoners omflaan.
I Rejeteur, m. die iets verwerpt.
kejeton, m. loot, fpruit, y r. ultfl)ruitfel,
o. Cette souche a poussd bien des — s, deze flaw heeft vele loten gelChoten; fig.
nakomeling, m. en y r. telg, .
Un digne — de ses ancetres, eene waardige fpruit, telg van zijne voorouders.
a miel, jonge bijenzwerm. —'dePouchs
Rejetoner, v. a. loten, bladeren wegnemen,
afplukken.
Rejettoir, zie Raquette.
Rejoindre, v. a. weder bijeen, zamenvoegen. Ces ais se stint desunis„ it faut les
deze deelen, planken zijn uit elkander gegaan, men n2oet ze weder zamen
voegen; inhalen, achterhalen, bijkomen.
Ott pourrai-je vous —? waar zal lie u weder inhalen? Il nous rejoignit pres de la
vine hij achterhaalde ons kart bij de
fad. Se —, v. r. weder bijeen, bij el-
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Raider komen. Nous nous rejoignimes
Anvers , wif kwamen te elntwerpen we=
der bij elkander.
Rejointoyer, v. a. t. d'arch. — les joints, de
voegen vullen, glad waken.
R efj;ei
ueen.
r, V. a. nog ecns , op nieuw, weder

R-ejouir,, v. a, verheugen, vervrolifken,
verblifden, verlustigen. Cette nouvelle
m'a bien rejoui, dit nieuws heeft mij zeer
verblijd. Le vin rejouit le coeur, de wijte
vervrolijkt het hart. C'est on homme
fort rejouissant, het is een zeer vrolijk
man, did iemand vervrolijkt. Se —, v.
r. zich verheugen, zich verblijden. 11
aime a se — avec ses atnis , hif verblijdt
zich grearne met zijne vrienden. je

rejouis de lui apprendre cette bonne non..

velles ik verheug mij, dat ik hem dit
goede nieuws kan brengen. Personne ne
s'en rejouit plus que niemand ver•
heugt zich meer daarover danik ; s. fam.
Un gros rejoni, een lustlge broeder.
Rejouissance, f. vreugde, blijdfchap, vrolifkheid, vermakelijkheid, verheuging.

Ce fut one publique par toute la ville ,

daar was eene algemeene vreugde door
de ganfche flad. On fit de grandes — s
l'occasion de ce mariage, men maakte
groote vermakelijkheden bij gelegenheid
van dit huwelijk. On entendit par tout
des cris de —, men hoorde overall vreug.
defchreeuwen. En signe de —, tot ten
teeken van vreugde; t.de bouch. gering,
flecht vleesch, dat men %el op goed
vleesch toegeeft. Sur ses trois livres de

viande, 11 y a plus d'une demi-Iivre de —,
op deze drie penden zijn meer dan een

half pond toegift ; t. de jeu. zetkaart,
in een zeker hazardfpa (lansquenet) ge.
noemd. Mettre a la op de kaart zet.
ten. Perdre la —, den opzet verliezen.
RejoAter, v. a. wader fleekfpel houden.
t Rejouvenir, v. a. weder kind worden.
Rekiet,
geestelijke groet der Turken.
Relichant, adj. et s. m. t. de med. (remede
—), entrpanningsmiddel. Les cataplasmes
sont des — s, de verzachtende omJlagen,
pappen, zijn ontrpanningsmiddelen,

Relache, m. rust, verademing, uitfpan,
Laing, y r. ophouden, o. 11 êtudie sans
hij fiudeert zonder ophouden. Il faut
clonnera ses enfant quelque—, men meet aan

zijn kinderen eenige uitfpanningen geven. L'esprit a besoin de —, de geese
heeft rust noodig. 11 y a — au theatre,
daar is rustdag in den fchouwburg,
daar worth Islet gerpeeld op het tooneel;
f. t. de mar. verblijf op plaatfen, wetke buiten de beflemening van een fthip
zijn, o. haven , om zich te ververfchen,
of daar een fchip om kwaad weder in.
loopt.
Relache, e, adj. et part. verflapt, ontfpan.
nen, losgelaten. Une corde refachee
,
een
verllapt touw; fig. ongebonden, losbano
dig. Ce garcon est bien —, die jongen is
zeer losbandig , zie RelAcher.
Relachement, M. verflapping, viering,ont.
fpanning ; outlasting, verzachting; vere
flaauwing; verkwikking; loslating , yr.
Cela lui a cause un — de nerfs, dit heeft
hem eene vergapping der, zenuwen veroorzaakt. Le — de l'anus, de ontfpanning
der baarmoeder. II
a un pen de —
dans le temps, daar es
is een weinig ver-

zach.
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zachting in het seeder; fig. II a bien du
— dans son zele, zijn ijver is zeer verfiaauwd. Il y a un grand — dans les
in?eurs, er heerscht eene groote verflaauwing in de zeden. Apres tine grande contention d'e.tprit, on a besoin de quelque
na eene groote infpanning van
gees", heeft men eenige verkwikking
ontfpanning, rust noodig Le — des
p risonniers, de loslating der gevangenen;
fig ,ongebondenheid, losbandigheid.
Relacher, v. a. verflappen vieren, ont.
aannen, loslaten, laten fehieten. La
pituite relAche les nerfs, he; verflapt
de zenuwen. — les cordes de violon, de
fnaren van eene viool ontfpannen. On a
ere oblige de
ce prisonnier, mess; is verpligt geweest dezen gevangene los to
laten. de ses droits, de ses pretentious, van zijne regten, van zijne vorderingen afflaan. 11 me devoit taut, je lui
en ai relftcha la moitie, hij was wif zoo
veel fchuldig, ik heb hem de, helft kwijt
gefcholden, laten vallen. Se —, v. r.
verPappen, vernal:dere,' , verflaauwen.
Le temps se relAche, het weir wordt zachter, verflapt. Son amide se relAche tous
des jours; zijne vriendfehap wordt dagelijks koeler , flaauwer. Se — l'esprit,
zijnen geese eenige uitfpanning geven;
n, t. de mar. ergens binnen.loopen
zonder dat dit in de begemming van het
(chip vale. Nous relAchames dans ce port
as cause du mauvais temps, wegens het
fiechte weder liepen wij in deze haven
binnen.
Relai, t. het tweede water.
Relais, m. wisfelplaats, uitfpanning, svaar
men verfche paarden of jagthonden in
gereedheid hondt, om to verwisfelen,
vr• verfche paarden, niettw Voorfpan, o.
On a ordonne de ,tenir prets vingt chevanx
de —, men heeft bevolen twintig wisfelpaarden klaar to houden. Aller en —,
*set verwisfeling van paarden reizen; t.
d'arch. wordt dit gezegd van kruijers,
wanneer zij eenen volgeladenen kruiwagen aan eenen anderen overgeven, en eetun ledigen weer terug nemen. Its sont
venus au premier — , tif zijn op de eerfle
wisfelplaats gekomen; t. de fort. weg
van drie voeten onder aan den wal , tusfchen den seal en de gracht (berme); t. de
man. tustchenru:mte, Welke de tapijtwerkers tusfchen twee kleuren enz. laten.
Les — sont repris a Paiguille, de tusfchen.
ruimten warden met de naald opgeno-.
then ; t. de jur. Le — (Palluvion) profite
au proprietaire de la rive , ou it se trouve, de
aanwas , aanfpeeling komt toe aan den
eigenaar van den oever, svaar hij gevormd wordt ; fig. Etre de —, ledigen
tijd hebben.
Relaisser, v. a. t. de chas. vermoeijen, afjagen. Un lieVre relaisse, een vermoeide,
afgefaagde Naas.
Reiauc-r, v. a. t. de chas. weder opjagen.
On relanca le cerf jusqu'à trois fois, men
joeg het hert driemaal weder op ; fig.
q. q., iemand opzoeken ; wakker, fierk
doorhalen, iemand bits antwoorden, be.
jegenen. I1 parloit mal de mon ami, mais
je l'ai bien relance , hij fprak kwaad van
tnifnen vriend, maar ik heb hem goed
geantwoord, doorgehaald. C'est un
portant, qui vieut me — a toute bourn jus-
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que clans mon cabinet , het is een lattig
mensch , die mij leeler user komt opzoeken, zelfs tot in mine fludeerkaenere
t Relanquir v. a. zie Delaisser.
Relaps, e, adj. et s. t. de theol. wetter al:.
Un heretique
een weder afvallige ketter. Elle est one e, zij is
eene weder afvallige, eene die weder te,
rugvalt in dezelfde monde, waarvoor zij
reeds geboet had.
Relargir, v. a. weder wilder of ruimer maken, weder uitleggen. Cet habit devieur
trop etroit, it faut le dit kleed wordt
to naauw, men moet het weder wijder
make:;.
Relater, V. a. de pal. herigten, verflag
doen, verhalen. Ce fait a ete relate avec
toutes ses circonstances, deze daad is met
al hare omflandigheden verhaald geworden. Oii a relate cette pike dans Pinventaire, men heeft dit fluk in den inventaris aangehaald.
Relateur
mi berigtei 3 Verhaler aana
haler.
lie,adj. betrekkelijk, opzigtelijk.
le,
Cet article est an premier, dit artikei
ss betrekkelif# op et eerfle. Qualites
— yes, opzigtelijke eigenfchappen; t. dte
gram. Pronotti
betrekkelijk voornaamwoord.
Relation, f. betrekking. dit n'a
aucune — avec ou a la chose dont it s'agit,
hetgeen hij zegt heefe geene betrekking,
op de waarvan de ride is ; vet.
binding ; maagiChap ; gemeenlchap ; kennis. Je ne suss pas en — avec lui, ik
fla met hem in geene verbinding. Nous
avons des — s ensemble Pun avec l'autre,
wii hebben gemeenfchap Trbt elkander;
wij kennen elkander goed; verhaal, be..
rigt, verflag Je vous en feral une
— ficlele, ik cal u daarvan een getrouw
verftag doen. Sur sa — on Wen a point
doute, op
berigt heeft men niet
weir daarvan getwilleld. Ces ecrits ne
Sont que des — doze gefchriften zijn
flechts verhalen. Une — de voyage; cr.
ne i. eisbefehrijving; t. d'arch. de peint.
11 n'y a point de — entre ces deux ailes,
entre ces deux, figures, daar is geene overeenkomst, verhouding thechen deze twee
vleugels, tusfchen deze twee figuren; t4
de log. II y a j entre les termes de pere
et de fils, tusfchen de woorden vadet' ett
moon heeft eene betrekking plaats. 8
de negation, ontkennende verhoudingen
(tusfchen twee tegen elkander ertiergeflel.
de dingen , ass jong, our s enz.). —
d'ailirmatian, bevestigende rverhoudingen
(ale: het geheel is grooter, dun een gedeelte); t. de gram. I1 y a — entre le
qui relatif et Pantecedent, het betrekke.e
lijke qui eh het voorgaande , ( deszelre
_plaatsvervanger) Haan in betrekking
verbinding. relatif, oupresent rela.
tif, on imparfsit exprime une chose qui
a — a une autre (comme je lisois lorsqu'll
entra), de betrekkelijk tegenwoordige
tijd of de onvOlmaakt verledent tijd
drukt eene zaak nit, die op eene andere betrekking heeft (als: ik las toen
hij binnentrad).
Relationnaire,
reisbefchrifver, zie Vera
der Relateur.
Relativement, adv. betrekkelijk, opzigtelijk. Cela doit se preudre, dolt se regardes
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der ..- ttlle chose, dit moet betrekkelijk

die en die genomen, aangezien worden.
Cela a etc dit — a ce qui precede, dat is
opzigtelijk op het voorgaande gezegd.
Relaver,, v. a. op nieuw , weder , her, overwasfchen. Il faut — ce tinge, men moet
dit linnen herwasfchen.
Relaxation, f. t. de med. de chir. verflapping ; to groote ontfpanning. La — des
nerfs , de verflapping der zenuwen. Les
hernies sont des — s des intestins, de breuken zijn de gevolgen van al to groote
ontfpanningen der ingewanden; t. de pal.
La — d'un prisonnier, de loslating van eenen gevangenen.
Relaxe , e, adj. t. de chir. verflapt, ontfpannen. Des muscles relaxes, verflapte
fpieren.
Relaxer, v. a. t. de pal. weder loslaten,
weder ontflaan. II fut arrete, mais on
le relaxa, hij werd in hechtenis genomen, maar men tier hens weer los.
Delayer, v. a. aflosfen , vervangen,verpoozen.
Se—,v. r. elkanderosfen, zich vervangen.
Dix ouvriefs relaient tomes les deux heures ceux qui travaillent, ils se — toutes les
deux heures , tien werklieden losren alle

twee uren degenen af, welke werken, zij
vervangen elkander alto twee uren ; v. n.
van paarden verwisfelen, verfche paarden nemen. Vous ne pouvez faire cette
route en un jour sans —, gij kunt dozen
weg niet in eenen dag afleggen, zonder
van paarden to verwisfelen.
ttelecture, f. tweede lezing, herlezing.
Relegation, 1. t. de pal. verbanning. Voi.
là le sujet de sa —, dat is de oorzaak
van Ziffie verbanning.
Releguer, v. a. verhannen, uitbannen. Se
—, v. r. zich geheel afzonderen; v. a.
verfchuilen, ter zijde leggen.
Releguë, m. bezoldiging , foldij van eenen
ruiter, die eenigen tijd onder de lijfwacht des konings gediend heeft, yr.
Relent, tn. mufe reuk of fmaak. Cette viande sent le —, die vleesch heeft eenen
muffen fmaak of teuk.
t Relenguir, v. a. verlaten.
se Reler, v. pers. wordt bij de kaarfenma•
kers gezegd van vet, fmeer, dat gelijk eene
fchroef van boven naar beneden fplij t , van
de kaarfen affpringt. Le suif se role, het
fineer fplijt zich fchroeftgowijze van boa.
von naar beneden.
t Reles g er, v. a. bevredigen; bedaren.
Relevailles , f. pl. t. de rel. cath. plegtigheld , door welke de, priester eene
kraamvrouw zegent , bij haren eerflea kerkgang na hare bevalling; kerkgang , tn.
(heffing.
Relevance , f. t. de prat. — de fief, leenver
Releve, m. t. de fin. de coin. uittrekfel (nit
eene rekening, uit eenig gefehrift), o.
Donttez moi un — du compre, geef mij
eon ttittrekfel nit de rekening. Faire le
— des endroits remarquables d'un auteur,
de. merkwaardige plaatfen van eenen
fchrtjver uittrekken; t. de marech. het
afnemen en weder opleggen van een hoofijzer; oud hoefijzer ; t, de Chas. het
vitgaan van wild nit zijn leger , o.; het
opheffen der oogen, wanneer men ze cores
beefs nedergeflagen ; (nouv.) het boven
gezegde , aangehaalde , o.
Releve, e, adj. opgeflaan i hoog, whew),
era., zio Relever.
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Relevde, (de) f. t. de prat. namiddag. A
trois heures de —, om drie urea des na-

middags ; kraamvrouw , die haren eerfien
kerkgang doer of gedaan heeft.
Releve-gravure, f. t. de cord. lchoenmakers

met, o.
Releve-moustache, m. lange platte tang der
brandfchilders om de plaat op to nemen,

en op het vuur to leggen.

Relevement, m. weder oprigting, weder oprijzing, weder oprigting. Le — d'un
mur, de weder oprigting van eenen muur.
Le — des vaisseaux penis en mer, het we..

der uithalen van fchepen, die op zee vergaan zijn; t. de mar. — du pont, het
fpringen van het dek. — a la boussole,
peiling met het kompas van zekere voorwerpen; hoogte, y r. L'avant tie ce vas..
scan n'a pas assez de —, het voorfie go.
deelte van het fchip is niet hoog genoeg.
Relever, v. a. weder ()Odin, - oprigten,
- ophelpen. — un enfant qui est tombd,
een gevallen kind weder oprigten. bile
se jets aux pieds du roi, qui la releva avec
bonte, zij wierp zich aan de voeten des

konings , die Naar met geedheid weder
ophief: — un cheval qui west abattu, eon
paacd dat gevallen is, welder ophelpen.

Se —, v. r. weder opjlaan. Aidez-le a se
—, help hem weder opflaan. Se — de
terre, van de aarde weder op flaan.
Se — de sa faute , van zijnen misflag terug komen, zijnen mis/lag weir verbetoren. Il a etc oblige de se — six fois cette nuit , hij is genoodzaakt geweest dezeg
nacht zes maal op to flaan ; t. de jeu. —
les cartes, de kaarten weder opnensen (oar
een nieuw fpel to fpelen). — les mains
qu'on a fakes, de flagon opnemen, die

men gemaakt heeft, en dezelve voor zich
leggen; t. de max. peilen, met het kompas peilen. — l'ancre, het anker weder
ligten. — un vaisseau, een fchip dat vast
zit, weder vlot maken, door het to los.
fen , to ligten of to ontladen. — le
quart, de wacht aflosfen. — un cap, een

voorgebergte omzeilen. ---, les branlis, de
hangmatten opbinden. ---- une Ore, eene
'cher; van de kust afteekenen. — par le
ravers ou par le bossOir, dwarsafofkraan•

balkswijze peilen. — deux objets l'un par
Pautre, twee voorwerpen in elkander leeb.
ben of peilen; wider opbouwen, weder
herliellen. —. une muraille, eenen, muur
weder opbouwen; fig. ...... une famiile, ee•
ne familie weder herfiellen, ophelpen.
Cette succession l'a bien relevë, doze orfenis heeft hemgoed wederherlield, op de
been gebragt. — le courage, l'esperance,
den mood, de hoop weder opwekken,aato
moedigen; verhefen of hooger maker:.
Ce terrain est trop bas , it faut le --, doze
grond is to laag , vlak, plat, men moot hem

verhoogen. — sa maison d'un etage, zijn
hair eene verdieping hooger optrekken.

Ouvrage releve en bosse, vlak verheven
beeldwerk. Une tapisserie — vde, een opgehoogd , geflikt behangfel. — la mousta-a
the avec le fer, den knevelbaard met het
ijzer in de hoogte firijken; fig. pop. men

zal het met hem wel klaar worden, men
zal hem het hoofd wet weten regt to zeta.

ten; fig. — sa charge, zijn ambt vet,
hoogen , eer aandoen. Vous relevez trop
le peu que j'ai fait, gij verheft, gij W.,zelt to seer op hot weinige, dat ik goY yY
dean
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daate heb. Avoir la mine
vee, een
dertig, voornaam gelaat hebben. C'est
une peRsee
vee, dat is eene verhevene
gedachte; berispen, befit-apes, hetgeen
een anYer gezegd heeft ophalen.
aline a — les fautes d'un autre, hij haalt
de gebreken van eenen anderen gaar.
ne op. — un mot qu'on a dit, een
woord, dat men gezegd heeft, iweder ophalen. On l'a bien releve , men heeft hem
*Peel befiraft ; prov. — de vieilles querel.
les, oude gefchillen weder ophalerr; oude
koeij en tilt de Boot haler; t, de peint. Ce
peintre a bien releve son tableau, doze
fchilder heeft vele lzooge en levendige
kleuren in zijne tchilderif aangebragt ,
heeft zijne fchilderif good opgewerkt ;
t. mil. une sentinelle, la garde, cone
fehildwacht, de y acht aflosfen; prov. On
le relevera bien de sentinelle , men zal
naartwkeurig atilt op hem flaws ; t. de
chas.
un defaut, het verlorene fpoor
weder vinden; t. de cuis. un service,
tin plat, een geregt, eenen fehotel van
de tafel nemen. — le gout, den fmaak
flerker, fcherper makers. Une sauce d'un
gout releve, eene krachtige fans; t. de
jur. un appel , veer hooger vier.
felzaar beroepen, voor hoogeren regter
betrekken. on minenr, etnen minderjarige in zijn regt herflellen. On l'a
releve de ce contrat, men heeft hem van
dit kontract vrif., losgeThrokett , onthe.
ven. — q, q. de son serment, iensand van
zijnen eed ontheffen; t. de marech. — un
cheval, eery petard neodzaken , het hoofd
good to dragen, het hoofd in de hoogte
to brevets. Les airs releves, de fpron.
gen, de bewegingen van een paard,
waarbif het zich opfreft. Les chevaux
.Anglois ne relevent point, de Engelfche
paarden hewn hunne vector: (bij het gaiopperen) niet in de hoogte ; t, de tan. —
stir la traite , de huiden nit den kuil ophev
len, en dezelve op den rand hanger:, om
ze re listen uitdrnipen ; t. de rel. cath. —
tine femme, eene kraamvrouw bij haren
eerflen kerkgang inzegenen; v. n. d'une rnaladie, van eene ziekte genezen, opkomen. On ne, croit pas qu'il en releve,
men gelooft niet , dat hij daar!'an opkomt. — de couches, uit het kraambed
opftaan. Elle releve a peine de couches, zif heeft- naartwelijks het kraambed verlaten ; fig. Se — d'une perte ,zich
van een verlies herfiellen, herhalen ; t.
de food. Ce fief releve de ce seigneur, dit
leen behoort (ressortit) bij diets peer,
C'est un fief qui releve de Pempereur, dat
is een leen, heewelk van den keizer vergeven wordt.Releveur,
t. d'anat. Les .... s on muscles
s, de opheffingsfieren. Le — de la

paupiére superieure de l'oeil, de ophtangsfpier van het bovenfle ooglid.
Reliale, en. t. de ton. het kuipen, binders
van. en, vat.
Relicher, v. a. pop: diksvIf Js , °mai lik ken.
Reece, m. t. de sculp. verheven beeldwerk.
Bas viak verheven beeldwerk. Demi
—, half verheven beeldwerk. Les parties
saillantes et detachees des ba g — s s'appelent
g erm-bosses; de uitfpringende en niet aan
den greed vast zittende deelen van vlak
verheven beeldwerk worden demi-bosses ge.
mend; r. de peint. verkevottheid.

R 'E
de In peinture n'est qu'apparent, de verlie.
venheid in cone fchilderij is flechts fchijne
baar; t. de food. leenverhegng (relevance),
y r. regt dat een leenman bij het aan.
vaarden van zijn leen aan den leenheer
most betalen. Le — est ordisaireincnt le
revenu d'une ann6e, de leeneerheffing is
gemeenlijk jlechts van een faar. — de
bail on de mariage, regt dat een man van
het leen der vronw , die hij gehuwd
beefs, fchuldig is, to betalen. — de bail
de mil-lents, ou — de garde, regt van het
genet des /eons van eenenrninderjarigen;
t. mil. bevel tot uitbe f aling der achter.
flallige foldij van eenen offlcier,, offchoon
hij mogt afivezend geweest zijn. 11 a
obtenu son —, hij heeft zijne foldij, of.
fchoon hij afwezend geweest is, verkregen ; t. de pal. — d'appel, verzegelde
fchriftelifke vergunning, veifbrief des
konings of der overheid, om zich in reg.
ten op hoogere vierfchaar to mogen bew
roepen. — de ncblesse
nc^blesse, , brief, wearbif
:errand seeder i de ; egrets ep vri Paid des
adels her field wordt; fig. luister, room,
m. eer , y r. aanzien o. Son nouvel emploi lui donne du —, zijn nieuw ambt
geeft hem room, aanzien; pl. t. de cuis.
af'al van eten, overgefchoten van de
tafel, o.
Relies ,
t. d'art. grof gellooten en ongee
zift, gebroken buskruid , o.
Reber, v, a. weder-, herbinden. —une bor.
to de paille, een bos fire° herbinden. Re.
liez votre tablier, maak, bind uw voorfchoot weer vast , t. de rel. un livre,
een bock inbinden. Ce livre est relict en
basane, dit bock is in bruin fchapenleir
gebonden; t. de ton. binden, kuipen. Ces
tonneaux sont relies en for, deze tonnen
zijn in ijzer gebonden , hebben ifzeren
hoepels. Cette futaille a besoin d'être re.
Hee, dit- vaatwerkmost op nieuiv gektiipt
worden.
Relieur, m. bookbinder. Portez ce livre
breng dit bock naar den bookbinder.
Religieuse, f non; t. d'hist. nat. huiszwaltiw , y r. [sort van taling.
Religieusement, adv. godsdienstiglifk,vroom.
it vit tres
leeft zees godsdienstiglijk ; getrouwelijk, faut
garder sa parole fort —, men meet zijn
woord getrouwelij4' houden.
Religieux ,se, adj .g odsdienstig, grodvruch.
rig. Culte godsdienst, godsyereeringe
La vie — se, het kloosterleven. Les per.
sonues
ses, de geestelijke perfonen,
perfonen, die tot eene geestelifke orde
behooren. Un homme een godsdiens.
rig man. Une vie — se et salute, een gods.
dienstig en heilic 'even; naauwgezete
ntiauwkeu eeg. 11 est — dans toutes
ses actions, hij is naauwgezet, flipt in
al zijne handelingen; s. monnik , kloos.
terbroeder ; non, klopje. Les — de saint
Benoit, de monniken van de orde .van
den h. Benedictur. Voila tine bonne se
dit is eene goede non.
Religion, f.godsdienst,religie,goelsvrucht.
La — Chretienne, Juice, de Christeliike,
yoodfche godsdienst. Mourir pour la ,
veer den godsdienst flerven. C'est un
homme sans —, het is een man zonder
religie, godsdienst. 11 est plein de —,
kij it vol goitvracht, mer godyruchtig.
Se

1085
EM
R E. L
ou
Se faire une •-• de q.
vraagt Naar weder in is huren.
zich eene metenszaak van lets Timken, zich lets tot
sous louer, weder verhuren. La moitie
de cette maison me suffit , j'en relouerai
eenen heiligen pligt rekenen. Il se fait
une — de tenir sa parole, hij maakt het
l'autre moitid, de heeft van dit huis is
voor n2ij genoeg, ik wil de andere heeft
zijn woord
zich tot eenen
te houden. Violet la — du serment, den
weder verhuren.
eed hi-eke?). Surprendre la — de q. q., ie- Relue , adj. et part. herlezen, zie Relire.
wand misleiden, bedriegen; kloosterle- Reluire, v. n. blinken , fchitteren, flikkeren, glans geven, glinsteren. Tout reven, o. monniksorde, Malthefer-orde,
luit dans la chambre, alles fchittert ,blinkt
,,r Nlettre une He en — , een meisje iu
het klooster doen, non doen wordcn. Hain de kamer. Ce diamant reluit Bien, deze ti;amant glinstert !Jerk. Ses armes reordekleed Elle a trente ans de
bit de
hisent, zijne wapenen glinsteren, geven
-, zg is dertig friar in de orde, in het
glans; prov. Tout ce qui reluit n'est pas
klooster. Ce chevalier a servi douze ans
or, het is al gees goud wat er blinkt;
la —, deze ridder heeft twaalf jar en tie
Maltherer tide gediend, is twaalf jaar
fig. uitblinken , stitmunten. La vertu rehit plus dans l'advenite, de deugd blinkt
in de Malthefer orde geweest.
aciigionnaire, m. et f. hervorinde , huge- weer tit, flraalt tneer door, in tegen.
hoot, onroomfche (in Frankrif k meestenfpoed. Ces persecutions n'ont servi qu'a.
davantage son innocence, deze verdeels nit fpot).
faire
volgingen hebben fiechts daartoe gediend,
Religiosite , f. gevoelen, leerflelfel van de
noodzakelifkheid tenet; god,dienst te beom zijne onfchuld in een helder lieht
te plaatfen.
zien,
o.
tt
Relimer, v. a. heevijlen, overvijlen; fig. Reluisant, e, adj. blinkend, fchitterend,
befchaven, ov0-polifsten. Cela est mal
glinsterend. Voila des armes reluistntes,
lime, it fact le—, dat is flecht gevijld,
dot zijn blinkende wapenen.
un ouvrage
wen moet het overvijlen.
R eluquer, v. a. fan. van ter zijde aanzien;
een werk befchaven.
b,gluren , bekijken.
Relustrer, v. a. nieuwen glans geven, weRelinguer, zie Ralinguer.
Relingnes, zie Ralingues.
der glanzen.
Reliquaire, m. reliquie- of heiligkas , waar- Relate, f. zie Relecture.
in eenige overbliffrels der heiligen be- RemAcher, v. a, herhaauwen. Les animaux
Ivaard worden.
ruminants remachent leurs aliments, de herReliquat , m. t. de fin. het over fchot , het
kaauwende dieren, herkaauwen hen voedfaldo van eene rekening ; overblijffel van
fel; fig. fam. weder overwegen, overdeneene ziekte, o.
ken , herkaauwen. — long temps une penReliquataire, m. fchuldenaar van het oversee, eene gedachte Lang weder overdenfchot, van het faldo toner rekening.
ken, herkaauwen.
Relique, f. reliquie, overblijffel Bens hei- Remaconner, v. a. weder opmetfelen.
ligen, heiligdom, o. Cette chasse con- Remailler, v. a. de opperhuid van de huitient les — s de quelques saints, deze kas
den (Thaler's.
bevat de overblijffels van eenige heili- Remaillage, in. het afhalen van de opperzij
he'id.
gen. Elle garde cela comme une
bewaart dit als een heiligdom; pl. over- Remander, v. a. weder, op nieuw berigten,
blifffels van eenige groote zaak. Les —
?Belden, ontbieden.
de la philosophic d'Epictete, overblijffels Remandure, f. t. de sal. werk, o. Seize cuivan de wijsbegeerte van Epictetus. Ce
tes font une
zestien kookfels makes
tombeau renferme les s de mes aleux,dit
een werk.
graf befluit de overblifffels van rnijne Remanger, v. a. weder eten. II a It peine divoorouders.
ne , it va déjà
hij heeft naauwelijk
to middag gegeten , hij eet reeds 'veRelire, v. a. herlezen, overlezen. Relisez
lees den brief over.
la
der.
het in- Remanie, m. het herfiellen van eene flee•
Relietre, f. band van een book ,
binden zelf: Une — en veau, een band
nen vioer.
ifsl
a
in kkalfsleer.
Remaniement,
overwerking, overhelRelocation, f. t. de Sur. verdrag, waarbij
ping , verbetering, yr. Le — d'un pamen iets pandt w lyze ontvangt met de
ye, de overworking van tenon fleenen
vrijheid van wederkooping ;wederverhuvioer; t. d'impr.
d'un page, her
ring , verpachting. 11 paye cen t cinquanoverbrengen van eene zijde. Le — dune
te florins pour cet &age, mais il en retire
forme, fat overbrengen van een klein
cinquante florins par la — d'une partie, hij
formaat in een grooter of omgekeerd.
beta'alt honderd vijftio. gulden voor deLe --du papier, het omflaan van het pate verdieping, niaar'hij trekt vsjftig
pier, nadat het oat gemaakt is.
gulden voor een gedeelte daarvan.
Remanier, v. a. weder, op nieuw behande.
Relods, m. pl. t. de prat. regten voor het
len , beuerken.
un toit , een dak op
weder verkoopen van eene erfenis.
nieuw behandelen, omwerken, verhelReloger, v. a. weder gain wonen. Il va —
pen ; t. de couvr.
a bout, verfche latdans la maison qu'il occupoit it y a trois
ten op het dak leggen, een dak geans, hij goat weder wonen in het huis ,
heel omleggen, verbeteren; t. d'impr. —
dat hij voor drie jaren bewoonde.
tine page, eene bladzijde ierloopen ,overt. de péch. Le temps' du —
Relouage ,
brengen, verfchikken. — une forme, een
de I ijtifd der haringen.
klein formaat in een grooter, of een
Relouer, v. a. weder huren of inhuren,
groot in eon kleiner formaat overbrengen. — le papier, het net gemaakte paweder pachten. Le bail de sa forme est
expire , ii demande a la , de liner (co
pier oinfiaan; fig. — un ouvrage d'esprit,
del) van zijne pachthoeve is tat, hij
eon week van vernuft omwerken.
Re.
y yy z
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fam.
q. q., iemand in het vaarwater
Remanoir, v. n. Remansurer, b given.
zitten , den mond fnoeren, happen, in
Remarchander,, v. a. op nieuw dingen, koop
den baard varen. Il parloit mal de vous,
maken.
mais je l'ai bien rernbarre , hij fprak
Remarcher, v.
op nieuw, weder gaan. I1
commence a —, hij begint weder te gaan.
kwaad van u , maar ik heb hem wel den
Remarier,, v. a. weder uithuwelijken, nit
mond gefnoerd.
trouwen. On les a remaries , wen heeft Remblai, m. t. d'arch. aanvulling, gelijk.
making (met aarde), afbraak, vr. Ott
hen weder uitgehuwelijkt. Se —, v. r.
a fait un — dans ce vallon , men. heeft
hertrouwen, zich weder in den eclat be
geven. Elle va se —, zij gaat hertroudit dal gevuld , gelijk gemaakt. On
wen.
a employe bien du — pour faire cette di.
gue, men heeft veel aarde (aanvulling)
Remarquable , adj. aanmerkelijk, merkwaarafbraak gebruikt, om dezen dijk te
dig ; aanzienlijk. Ce qu'il y a de — en
vela, was daarbij teerkwaardig is, aanmaken.
merkelifk is. Une action —, eene merle- Remblaver, v. a. weder bezaaijen. On peut
une terse deux ans de suite, men kan
waardige daad. I1 y a des beautes — s
een land twee jaren na elkander weder
dans ce podMe daar zijn aanzienlijke
bezaaijen.
fchoonheden in dit gedicht.
kemarque, f. aanmer,ing , opmerking. Il Remblayer, v. a. weder met aarde, afbraak,
fosse, eene (loot
nit- of tzanvullen.
fait de belles — 5, hij maakt fchoone aanmet afbraak, aarde weder aan-,
merkingen.
vullen.
Remarquer, v. a. weder-, overmerken. On
avoit deja marque ces pieces de yin, on Remboitement, m. weder zetten van een
verfleikt of verrekt lid, o. Le — de son
I les a remarquees , men had deze flukken
bras est bien reussi, het weder , zetten van
wiin reeds geteekevd , men heeft ze we•
zifnen arm is wel gelukt.
E der-, overgernerkt ; aan-, opmerken,waarnemeei, gadeflaan, aezt geven. ,l1 faut Rembolter, v. a. een verfluikt of verrekt
lid weder inzetten. — un os , des tuyaux,
— que tons ceux qui pensent ainsi, Wont
een been weder inzetten, buizen,
point de religion, men moet aanmerken
pen weder te zamen voegen.
dat al degenen, die des denken, geenen godsdienst hebben. pal remarque des Rembouger, v. a. weder met vocht aandefauts dans cet ouvrage, ik heb gebreken
in dit werk waargenomen, opgemerkt. Re- Rembourrage, m. weder opvullen, opfloppen
(met haar of fcheerwol), opvulfel , o. Le
marquez bien le chemin, ob ii va s'asseoir,
— d'une chaise , het opvullen , het opvulfel
ache op den weg , waar hij zich
geef
van
eenen floel; t. de drap. de toebereiun homme qui remar.
gaat zetten.
ding van vermengde geierwde vol.
que tout, het is een man , die alles
weder opvulling, vr.
gadeflaat ; onderfcheiden, uitmunten. 11 Rembourrement,
Le — d'un bat , de weder opvulling van
s'est fait — dans les combats oh it s'est troueenen pakzadel.
hij heeft zich doen ondetfcheiden,
doen kennen , in de gevechten, waarin Rembourrer v. a. weder opvullen,oplloppen.
Ce fauteuil est bien rembourre, deze leuninghij zich heeft bevonden.
floel is g ed weder opgevuld; pop. Il a
Remalqueur,
t. de chas. die op de jage
bien rembourre son ventre, hij heeft zijne
do patrijzen svaarnecmt, seaar zij been
maag wet gel/0d,
vliegen; iron. vitter,, die aanmerkingen
Rembourroir,
t. de sell. hour dat men tot
op iets maakt.
het opvullen gebruikt, o.
a.
weder
vermommen,
het
Remasquer, v.
enomaangezigt weder voordoen. Se —, Rembourrure, f. t. de sell. vulhaar,, o.
v. r. zich weder vermommen. 11 se re- ilemboursable , adj. weder betaalbaar. Cet•
te somme est — a trois semaines, deze font
masqua sur le champ, hij vermomde zich
is weder betaalbaar over drie weken.
op Let oogenblik weder.
Rembailer, v. a. weder inpakken. Il rem- Remboursement, m. weder-, teruggetalings
Le — est prét , de terugbetaling ligt klaar.
balk ses marchandises pour partir,, hij pakt
'Voila le — de votre avance daar is de tozijne koopwaren weder in, om te ver'
rugbetaling van sew uitfchot.
trekken.
Rembarquement,
weder infcheping. Le Rembourser, v. a. terug geven, weder bene
m'a
pas
encore
remboursê la
talen. Il
- ciLs troupes a en
, de wederinfcheping der krijgsbenden heeftplaats gehad. • somme que je lui ai prêtee, hij heeft neij
nog niet weder gegeven, terug betaald
Rembalquer,, v. a. weder infehepen. Ces
de fern, die ik hem geleend heb. je lui
marchandises etoient déjà debarquees, mais
rembourserai
les frais , ik zal hem de onwaon les a rembarquees, doze koopwaren
ko c ten weder terug geven; fig. fan?,
ren reeds ontfcheept, snaar men heeft ze
un soufflet, eene oorveeg, eenen klap ontweder ingefeheey. Se —, v. r. zich wevangen.
der infchepen , weder aan board gaan. 11
s'est rembaique dans le meme vaisseau , hij Rembraser, v. a. weder vntfleken , doen
branden. Le vent l'a tout rembrase , de
is op hetzelfde fchip weder aan boord
wind heeft het geheel weder in brand
gegaan ; fig. zich weder met iets inlagefloken.
ten, zich inwikkelen. Il s'est — que dans
cette affaire, hij heeft zich weder met Rembrasser, v. a. weder omhelzen, omarmen.
deze zaak ingelaten. Se — au jeu, zich
Rembrocher, v. a. weder aan het fpit fieken.
op nieuw in het fpel inwikkelen.
Rembrunir,
v. a. bruiner maken, overbruimet
alle
magt,
heRembarrer, v. a. fam.
neren, verdonkeren; fig. Un air rembruvig terug. drijven. Les ennemis vouloient
ai , een do raker gelaat.
percer ici , mais on les rembarra, de vi janden wilden bier doordringen, maat Rembrunissement, rn. overbruineren,o.overmen dreef hen met alle magt terug; fig. bruinering , yr.
Rem
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Rembilehement, t. de chas. terugkee.
ring, verfchuiling van het hert in zijn
leger , yr.
se RembOcher, v, pers. t. de chas. zich 'weder in zijn leger begeven. Le cerf s'est
rembetche, het p ert heeft zich weder in
zijn leger begeven.
Remede, m. middel, geneesmiddel, o. Un
, veranodin palliatif, een
zachtend middel.
topique , uiterlijk
Appliquer un , een middel donwenden. Etre dans les s, onder de
kuur zijn. I1 y a des — s pour toutes
sortes de maux, daar zijn middelen voor,
tegen alle foorten van kwalen; t. de chin
de med. klisteer, yr. Prendre un — (un
lavement), eene klisteer nemen. Rendre
un een lavement weder van zich gee
y en (zonder uit qverking). Le grand —,
kwijling, fpeekfelvloed, y r. hulpmiddelen tegen de venusziekte; behoedmiddel ,
o. L'occupation est un grand — contre
l'ennui, de bezigheid is een geed middel tegen de verveling. Il y a —
cela , daarvoor is nog (behoed)
11 faut ticher de trouver quelque — au malheur qui le menace, men meet een pulpmiddel virden tegen het ongeluk, dat
hem dreige. Le mal est fait , it n'y a point
de —, het kwaad is begaan , daar is
geen road voor ; prov. I1 y a — a tout
hors a la mort, tegen den deed is goon
kruid gewa:fin. C'est un &amour,
het is eene nude, leelijke vrouw ; t. de
mon. — de loi, vergunning van eenen
vorst aan den muntmeester em het geld
wat flechter van fief to mogen waken,
dan het naar de wetten behoorde to
zijn. — de poids, toelating van eenen
vorst aan de munttneesters , om het geld
'vat ligter to mogen maken dan het be
boort.
Remedier., v. n. verhelpen, raad fchafen,
teregt brengen. Avec un bon regime,
on remedie a la plupart des inconamodites, door eenen goeden leefregel verhelpt
men de meeste onpasfelijkheden. On pout
encore y daartoe kan men nog raad
fchaffen, dit lean men nog verizel,pen ; t.
de mar. — a des voies d'eau , gaten in
een (chip toefloppen (les boucher).
Remeil, t. de chas. kwelwater, dat des
winters niet toevriest, en waarheen
zich de fnippen begeven.
Remhler, v. a. weder , op nieuw tnergen ,
weder verfchieten. II faut — les cartes,
gij moet de kaarten op nieuw verfchieten.
t Remembrance , f. herinnering.
Rememoratif, ive, adj. herinnerend. Un
signe — , een`herinneringsteeken. Les fetes sont ives, de feesten zijn herinneringsdagen.
Rememorer,, v. a. herinneren, weder indachtig maken. Je vas vows — tout ce
qui se passa dans cette occasion, a cette
bataille, ik zal u doen herinneren aan
ales, wat bij deze .gelep,enheid, bij dezen flag, zich heeft toegedragen. Si je
puffs me — ce qu'il m2a dit, wanneer ik
nail voor den geest kan brengen hetgeen
hij mij gezegd heeft.
Remenee , f. t. cl,arch. achterboog boven eene deur of boven eon venfler.
Remener, v. a. terug-, wederbrengen, geleiden. Reinenez. cut enfant a son loges,
breng dit kind weder naar Rule, Le
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voiturier fur oblige de — les marchandises
au lieu d'oh on les avoit fait parcir, de
voerman was verpligt de koopwaren aan
de plaats terug to brengen , van lvaar
men dezelve had afgezonden.
Remercier, v. a. danken, bedanken, dank
zeggen. — Dieu de ses bienfaits , God voor
zijne weldaden danken. 11 ne m'en a pas
seulement remercie , hij heeft rnij daarvizor niet eons bedankt. Je vous remercie
de vos offres , je n'en ai pas bosom, ik bedank u veer uwe aanbiedingen, ik hob
ze niet noodig; afwijzen, den zak ge.
von. On a remercie ce ministre, men he eft
den flaatsdienaar bedankt , den zak gegeven.
Remerciment, in. dank, in. dankzegging,
yr. Je vous en fais mes — s les plus sinceres , ik betuige u daarvoor mijnen opregtflen dank.
MI-116re, m. t. de jur. (rachat), naasting,
terug-, wederkooping (van een verkocht
- good), yr. 11 a vendu ce bien avec la fa.
cult6 de —, hij heeft dit good verkocht
met het regt van wederkooping.
Reinerer, v. a. t. de jur. weder aan zich
koopen.
Remesurer, v. a. weder, pp nieuw meten,
overmeten.
Remetteur, m. t. de corn. die geld overmaakt of remitteert.
Remettre, v. a. weder op zijne plaits leggen , zetten, flellen, brengen. Remettez
ce livre en sa place , oa vous Pavez pris,
leg het boek weder op zijne plaats,
van waar gij het genomen hobs. — ]'epee
dans le fourreau , den degen in de fcheede
fleken. Its ont remis lesirs chapeaux, zij
hebben hunne hoeden weder opgezet. —
une armee sur pied, een leger weder op
de been brengen. q, q. dans le bon che.
min, iemand weder op den regten weg
brengen. — en possession, weder in bezit
Remettez-lui souvent deviant les
yeux les versus de ses freres , fie! hem dik.
wijls voor oogen de deugden zifner broederen; herflellen. L'usage des bains l'a
remis tout-a-fait, het gebruik der baden
heeft hem geheel weder herfield. —
os (remboiter), een been weder in zijn gewricht zetten. — en appetit , den eetlustwe.
der opwekken. On l'a remis dans toes see
droits, men beep hem in zijne regten
lies/told; weder gerust flellen, mood gevon (rassurer). Ce que vous lui avez dit,
lui a un peu remis l'esprit, hetgeen gij
hem gezegd hebt , heeft hem weder een
weinig gerust gefleld. Remettez-vous
West pas ainsi, /lel u weder gerust, het
is zoo niet ; weder ter hand flellen,
overgeven,overtnaken,overleveren.Veuil.
lez — pour moi cette somme a votre p4re ?
wilt gij doze fern voor
uwen vader
ter hand flellen? un fils entre les mains
tie ses parens, eenen zoon weder in handen zifner ouders overleveren. — one
lettre en propre main, eenen brief eigenhandig overgeven. Remettez Pincluse k
son adresse, goof den ingellotenen elan
zijn adres over. 11 lui a remis cinq
cents florins, hij heeft kern vijf honderd
gulden overgemaakt, geremitteerd (per
wisfel); uitflellen, verfehuiven. Nous
avons remis cette promenade a un autre jour,
a demain , wij hebben doze wandeling tot
op eenen anderen dag, tot morgen uitgee
V Y 3
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gefhld.
11 remet de jour en jour, hi/ ver.
rchuilplaatfen; uitgel, o. opirhorting,
fchuift die zaak van dag tot dag. — ses
verfchuiving. Aprês quelques — s it m'a
creanciers de mois en mois, zijne fchuld
paye„ na eenige uitflellen heeft hij mij
eifchers van maand tot maand uitflellen.
betaald. Je partirai dernain sans — (deNous remettrons a une autre Lois ce que
lai), ik zalmorgenzonder uitflel vertrek•
nous ne pourrons faire ce soir,, hetgeen wij
ken.: t. de com. overgemaatt geld, o. remidezen avond niet zul len kunnen doe, ,
fe, over mak i rig, yr. wi s fel, m. 11 lai a fait une
remise de trots cent cinquante florins sur la
evillen wij tot op eene andere Aver uit.11 ellen; kwijtfehelden , vergeven. Dieu
maison de B., hij heeft hem drie hon.
seul a le pouvoir de — les peches, God
derd en vijftig gulden op het huh van
alleen heeft de magi de zonden kwijt to
B. overgemaakt ; afkorting ( escomte,
fchelden.
Remet t ez, et it vous sera rechange ). Je prendrai cette lettre de chanrnis, vergeef, en u zal weder vergeven
ge, moyennant une — de trois pour cent,
worden.
Je lui remets de bon coeur lee
ik '1141 dezen wisfelbrief nemen tegen
offenses gull m'a faites, ik vergeef hem
afkorting van drie ten honderd ; afjlag,
gaarne de beleedigingen,die hij mil heeft
73, vertnindering (rabais). Je garderai les
marchandises gataes, moyennant la —, ou
aangedaan; overlaten, toevertrouwen,
overgeven, overdragen. Je vous remets
le rabais de 20 pour cent, ik vii de bele soin de cette affaire , ik laat de zorg
dorvone A.'ooplearen behouden tegen afflag van twintig ten honderd; kwijtvan deze zaak aan :a over, Je le remets
fchelding. II devoit quatre cents florins,
i la decision de votre maitre, ik geef het
on lui a fait — de la moitie , du quart , hij was
aan de beflisfing van uwen meester over.
vier honderd gulden fchuldig, men heeft
Il s'en remet a ce que vous eeciderez, hij
hem de heeft, een vierde gcdeelte kyle:.
laat het daarbij op trwe beflisfing aeon.
gercholden; huurkoets, y r.; huurkoet•
komen. Se —, v. r. zich Iveder zetten,
jier ; t. de chand. derde indompeling der
zich weder herfiellen , zich begeven,
kaarfen; t. de fin. Cc receveur a uu sou
rich herflellen, zich weder hetinncren ;
pour florins de —, deze ontvanger heeft
zich overlaten, enz. Se — a table, zich
eenen fluiver van den gulden voor den
weder aan tafel zetten. II seat remis
ootvangst der penningen.
dans les re.medes, hij is wederom begannen geneesmiddelen to gebruiken. Ne Remiser, v. a. — une voiture, een rijtuig
in het koetsbuis plaatfen.
vous reinettez-vous point son visage? knot
gij u zijn gezigt niet weder herinneren. Retnisse, adj. bon —, flaauwe toon,zwak,
zacht geluid,
Se — d'une perte, zich van een verlies
weder herflellen. Elle ne sauroic se — de Remissible, adj. vergeeflijk. C'est une faute
—, het is een vergeeflijke misflag.
son affliction, zij kan haar Teed nietvergeten , hare droefheid niet overwin- Remission, f. vergeving, kw:litre/le/ding.
La — des peches, de vergeving der Z011,
nen. Se — au travail , zich weder aan
den. Lettres de —, oenadebrieven. iN'athet week begeven. Je me remets entre les
tendez aueune— de lui, verwacht van hens
mains de !a providence, ik geef mij aan
B eene genade, verfchooning ; t. de med.
de goddelijke voorzienigheid over. Its
verzachting. 11 y a de la — dans la Um
se sort remis au jeu, zij zijn weder met
fpelen begonnen. je ne pais me — son
vre , de koorts is minder; prov. pans—,
pint de —, zonder gessade en barmhar.
nom, ik kan mij zijnen naatn niet hertigheid. C'est un homme sans —, het is
inneren, ik kan niet op zijnen naam
een onverzoenlijk mensch.
komen. 11 commcnce it se —, hij begint
%leder to herflellen. Se — a Petude, zich Remissionnaire, m. t. de per. die genadebrieven verkregen heeft, begenadigde.
%Feder op de 'ludic begeven. Se — en sel•
le, zich weder to paard zetten, zich in -t. Remissoriale, adj. Lettre —, brief , diets
men eenen regter zendt.
zijn does; herfiellen.
Remeubler, v. a. op nieuw weder meubele- Remitarses, in. pl. t. d'hist. nat. zekere in-.
fekien /net halve vlengeldekfels.
ren, met huisraad vuorzien, flofferen.
.1 Rerniniscaire , m, die een goed geheugen Remittent, e, adj. t. de med. Fievre --. e,
,:e2orts, die minder hevig is, die nalaat.
heeft.
Reminiscence, f. weder herinnering. J'ai Remiz , ni. zie Penduline.
quelque — de cette affaire, ik heb eenige Kernmailloter, v. a. weder bakeren, zwach.
telen, inwinden,inwikkelen.
herinnerinq van deze zaak.
Remis, e, part. et adj. rweder op zijne plaats Remtnancher, v, a. ergens eenen nieuwen
hechtfleel aanzettcn. — un balm, in eegezet, gelegd ; uitgefield , verfchoven;
nen bezem weder eenen 'feel maken.,
herfiel d ; vergeven. 11 est — de sa maladie, hij is van zijne zaekte herfleld. La Remmener, v. a. wetter-, terug-, medebrenOn ne vouloir pas acheter son cheval,
gen.
partie est — e, (lombardfpel), niemand
it le rernmena, men wilde zijn paard
beef: gewonnen, zie verder Remettre.
niet koopen, hij brags, leidde het weder
Remise, f. koetshuis , o. wagenfchuur, yr.
terug.
Mettre un carcsse dans la —, eene koets
in het koetshuis zetten. Un carosse de Remolade ou Remoulade, f. t. de cuis. foort
van fcherpe fans; paardezalf voor de
— on de louage, ou un —, eene hunt. kneuzing.
koets; fain. 11 est sous la —, hij is zonder ambt; hij is in rust, hij leeft amb &molar,, m. opzigter over de riemen eener galei.
teloos ; t. de chas. rustplaats van patrit
zen na hunne vlugt. Tuer des perdrix e Remoic, f. t, de mar. draaikuil , tn. dramkolk, yr. maalgroom, tn. Cette — est si
la —, patrijzen in hare rust-, fehaill.
clangercuse que plusieurs vaisseaux y ont peplaats dooden; kreupelbosch op eel; veld.
ri, deze maalflroom is zoo gevaarlijk,
tot fchuilplaats voor hazen, patrijzen,
dat verfcheidene fchepen daari n zijn ow•
enz. Il y a plusicurs — s dans cette plaigekomen.
se, op doze ylakte zijn verfi•hcidens
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Remolliatif, lye, adj. dat verzaeht.
Remora, m. Remare , f. oponthond, 0. hi nRemollitif, lve, adj. de
aerp ollient, e
dernis, vr. firuikelblek, o.;.t &hist. nat.
Emollient. ,
foort van zuigervisch, tn.
Remondage , tn. het affnifden der einden Remordre v. a. wader biften. Le Chien
van de kettingdraden bin de zijdewevers.
l'a remordu,
de bond beef: hem weder ge'
Remonder, v. a. de einden der kettingdrabeten; fig. berispen; wroegen, knagen.
den op den weeffloeI afrnifden.
Les mechants n'ont point de repos, leur
hangend fluk van eenen
Remontant ,
conscience les remord tons moments, de
draagband, e.
boozen hebben geene rust, hun geweten
Remcntant, e, part. et act. zie Remonter.
wroegt hen ieder oogenblik; fig. fam. II
Remonte , f. ruitars van nieuwe paarden
n'y a den --en cette affaire, hierbij is
voorzien, a. On a achete mille chevaux
geen voordeel to behalen. to Phamepour la — de la cavalerie, men heeft
con, zich op nieuw laten bedotten.
zend nieuwe paarden voor de kayallerie Remords, m. wroeging , knaging, yr. Les
— de la conscience, de knagingen van het
gekocht.
Itemonter, v. a. et n. wader, op nieuw
geweten. mechants tichent etouffer
klimmen , opflijgen , opgaan, cpvaren,
les —, de boozen zoeken de wroeginges
terugkeeren , gaan. J. Christ est remonte
to verfli k ken.
7ezus
Christus
is
weder
ten
heau ciel,
Remore, zie Ramora.
tnel opgevarett. Votre frêre descendit et Kemorque, f. t. de mar. fleeptouw, kabeitouw, waarmede men een fchip fleept;
sremonta d'abord, uw breeder kwain af,
en ging ter frond weder op, weder naar
boegfeertouw , o. Avoir un vaisseau a la
weder
in
zifne
kasa
chambre,
boven. —
een fchip op het fleeptouw hebben.
mer gaan. jusqu'a la source , a l'origi- Remorquer, v. a. t. de mar. op het fleepne, tot den oorfprong opkammen. La
un vaisseau, een fchip
touw nemen.
riviere remoutera vers sa source, avant que
flepen, met floepen boegfeten (toner).
cela arrive, de rivier zal tot hare bron Remors, m. Mort van fchuritheid, yr. ou.
terugkeeren veer dat dit gebeure; t. de
mors-de-diable, fchurft kruid o.
mar. — une riviere, eene rivier opdrij- Remotis, a —, adv. fam. ter, btj zijne.
cur
yen, weder opvaren, opwerken.
Remoucher, v. a. weder fnuiten. Remoum
weder in zee gaan. le courant,
chez un peu la chandelle, fnuit do kaars
tegen den firoons opwerken. — le gouvernog eent.
nail, het roer weder aanhangen. — la Remoudre, v. a. hermalen, weder "'talon.
montagne, weder op den berg fiffgen, Remoudre, It. _a. herflifpen. Faites
co
klimmen. un magasin de marchandises, een
coutean, Mat dit vies herflifpen.
wagazifn met koopwaren weder voorzien. Remouiller, v. a. weder nat waken, beun fusil, seize nieuwe lade aan een gevochtigen n. t. de mar. het anker we,
weer waken. une horloge, een were
der laten vallen, zoodra meichet geligt
werk weder opwinden. Sa montre n'est
heeft. A peine eames nous levê l'ancre,
-pas encore remontee, zijn horologie is
que nous fames obliges de —, naatiwelijks
une fernog niet lveder opgewonden.
hadden Ivij het anker geligt, of wij wame , eene pachthoeve met nieuw vee en
ren genoodzaakt hetzelve weder to laten
gereedfchappen voorzien. — un clavecin
vailen.
een "clavier met nieuwe fnaren voorzie n ,iRemouillure, f. t. de baul. het aanzetten
un bois d.el van versch zuurdpeg , o.
nieuw befnaren , fiellen.
lit, un cabinet, een ledikant een kab; , Remoulade zie Remolade.
net weer in elkander zetten ; fig. — la Remoulage ,, m. t. de bowl. zemelen der
tete a q. q., iemand weder tot reden
tweeds waling, vr. pl. kaf van keret; ,0.
sur sa bete, zijne gale-i Remoulat, m. t. de mar. zie Remolar.
brengen; fam.
dens fchade weder inhalen; t. de cord. Remouleur, m. fcharenflifper (gagne-petit).
— des buttes, nieuwe fchoenen aan Mar- Remourir, v. n. hirflerven, na eene
zen zetten; op nieuw verzolen ; t. de fain.
ding weder fierven.
de Poiseau, den valk van eenen
.Remous, m. t. de mar. doodwater, kielwavel laten opfilfgen; t. mil. --un cater, zog, o. opborreling, zuiging van
valier , eenen ruiter e,t; nieuw paard
het water achter eve fchip, dat voort.
geven.
zeilt, yr.
Remontoir, t. d'horl. fiukken, dienende Rempaillage , m. het marten van floelen,
on een lzorologie, een uurwerk op te
.het weder omwinden, dekken met ftroo.
winden, o.
Rempailler, v. a. wader met firoo dekken.,
Remontrance, f. vertoog; ‘verzoek, o. vetomwinden. — des chaises, weder floelen
waning, belle , yr. raad , in. Sa fut
marten. Pour renvoyer ces porcelaines.,
dcoutee, zijn vertoog, verzoek vond gefaut les —, om dit porfelein terugte zenhoar. Il n'ecouta point mes -- a, hij luisden, meet men het weder met ftroo tick.
terde niet naar inijne vermaningen. —
ken, in flroo winden.
paternelle, vaderlijke vermaning.
Rempailleur, m. die weder, op nieuw floeRemontrer, V. a. aantoonen, veer oogen
len mat, die lets weder met ftroo dekt,
voorhouden. Vous me permettrez
omwindt.
gij zult mij veroorloeven Rempaquement, m. het weder pakken van
de vows
u aan te toonen. 11 'xi remontra sa
haringen-in tonnen.
faute, hij ficlde hem zijnen misflag veer Rempaquer , v. a. de haringeer weder
oogen; t. de chas. het fpoor van aenig
pakfcen.
wild geanwifzen; prov. C'est Bros Jean Rempaqueter,, v. a. weder inpakken; II coin.
qui vent — son cure , het ei wii wifzer
mence a
ses marchandises hij begin:
zijn dan de kip.
zijne koopwaren weder in to pakken.
Remonture, f. t. de cout. fchoudergukken Remparement, m. t. de gu. bewailing, yr.
aan een vrouwenklecd, 0,
Remparer, se , v. pens: t. de gu. each ver.
ffk an.
Y Y4
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fchanfen,ziehverflerken; tick op nieuw
meester van lets maken. L'ennemi avoit
surpris la vile, mais nos troupes s'en remparerent bienten, de vijand had de [lad
overrompeld, onze troepen maakten zich
welhaast weder daarvan meester.
Rempart, m. wal, m. fchans , yr. Un
vetu de gazons, eve met graszoden bedekte, bekleede wal. Aller se promener sur
le —, op den wal gaan wandelen; fig.
voormuur, m. bolwerk, o. Cette place
es le — de toute la province, deze plaats
is de voormuur van de ganfche provinoie ; prov. Il n'est point de — contre la
medisance,er is geen [child tegen de kwaadfp.reking; voor kwaadfprekers kan men
zich niet wachten.
Rempietement, m. uitbetering van den voet
e ens muurs.
Rempieter, y. a, den voet van eenen muur
uitbeteren.
• Remplacant, m. die eens ander: pleats
vervult, fubflituut. Ces soldats sont tons
des — s, deze foldaten zijn alien plantsvervangers.
Remplacens ent, m. plaatsvervall!;:g ,-vervanging,remplacering, yr. Le —crun conscrit,de
plaatsvervulling van eenen tot den krijgs•
dienst opgefoltrevene ; t. de fin. weder
uitzetting of belegging van geld, geldbelegging , yr.
Remplacer, v. a. iemands pleats vervullen,
vervangen, remplaceren. Le receveur est
snort, et a et6 remplace par son fils, de
ontvanger is dood, en is door zijnen
Zeon vervangen geworden, I1 ne me res.
te plus que lui de tous mes amis , mais
remplace seul tons les autres, van al mijsee yrienden is hij flechts alleen overgebleven , maar hij vervult alleen alle anderen; t. de fin. geld weder tatzetten,
beleggen. 11 a de rargent , hij heeft
geld to beleggen.
Remplage , m. Opvulling, aanvulling. Le
— doit etre fait de yin de mOme quanta ,
de aanvulling moet met wijn van dezelfele hoedanigheid gefchieden; t. de mac,
de muraille, vulfteenen; t. de charp.
Chevrons de —, fparren om een dak aan
fe vullfts, waar dezelve ontbreken of can
/Iukken zijv.
Rempli , m. t. de cous. epnatafel, a. Il faut
faire un cet habit, men moet (Ian 41t
kleed een opnaaifel maken.
Remplier, vv» a. t. de cont. floffe inflaan,
inleggen, opnaaijen. Cette tapisserie est
trap haste, iI faut la —, dit behangfel, is
to hoog, men moat het inflaan.
Itemplir, v. a. vullen, op-, aanyullen.
yin, flesfcben,
—desboutil,npcde
een fluk wijn vullen. La bouteille est a
moitie , it n'y a pas assez de vin pour la,
—, de flesch is half vol, dagr geen
wijn genoeg, om dezelve aan to vullen,
vol to maken. Il a rempli sa cave de vin,
Alf heeft zijnen kelder met wijn opgevuld; voltallig maken; bezetten, vervullen. — le no,mbre d'une compagnie, het
getal van een gezelfchap voltallig maken.
Cette place vacante n'est pas encore remplie,
deze opengaande plaats is nog niet vervuld,bezet. Cette ville est remplie de voleurs, deze [tad is vervuld , opgeVuld met
dieven. 11 est digne de la place qu'il remhij is de plaats waardig, die hij
vervult, waartteemt bekleedt. raj rem-
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pli envers lui tons les devoirs de Pamitid ,
ik heb fegens hem alle pligten der vriend
fchap vervuld. 11 a rempli sa promesse , hij
heeft zijne belofte vervuld, hieraan voldaan. It remplit (emploie) hien son temps,
hij vervult , befleedt zijnen tijd goed ; fig.
Napoleon Buonaparte a rempli la terre
du bruit de son nom, de crainte, Napoleon
Buonaparte heeft de geheele aarde met
het gerucht van zijnen naam, met vrees
vervuld. Cette nouvelle nous remplit de joie,
dit nieuws vervult ons met vreugde. 11
s'est rempli la tete de chimeres , hi] heeft
zijn hoofd met herfenfchimmen opgevuld.
11 est rempli de soi-meme, hij is zeer met
zich zelven ingenomen; hij heeft eenen
grooten dunk van zic:i zelven; t. devout.
— du point, de la dentelle, kant digten,
verflellen. Se —, v. r. de via, de viandes, zich met wijn voldrinken, met
vleesch opvullen, zat eten.
Remplissage, m. zie Remplage; opvulling,
vulling, aanvulling , vr.; t. de tout. Le
— de la dentelle, bet digten, verliellen
van kant. Le — d'un dessin, het reitnaaijen, digt maken van eerie teekening; t. de mus. het zamenflellen van de
overige mu;ijkpartijen, wanneer de bas
en de distant gemaakt zijn.
Remplisseuse, f. kantenflopfler; die /ilkwork uitvult.
Remploi, m. weder befleding, uitzetting,
belegging van geld, yr. Faire le
d'utie somme que l'on a revue , gene
fam , die men ontvangen heeft, weder beleggen.
Remployer, v. a. weder, op nieuw gebruiken , sn dienst nemen. Il a rte reforMe
mais op Pa remploye, hij is afgedankt
worst , maar men heeft hem weder ge•
bruikt, in dienst aangenomen.
Remplunser, v. a. met nieuwe vederen, pen.'
nen voorzien. Ce clavecin a besoin d'etre
remplume, dit klavier heeft wel noodig
op nieuw bepend to warden. Se —, v. r.
nieuwe varen krijgen ; fig. fam. zich
herflellen weder opkomen. Ces ponies
commencent a se —, deze kippers begin
nen weder nieuwe vederen to krijgen. 11
commence a se —, hij begint weder op, to
komen. II ne tardera pas a se — , hij zal
welbaast weder flerk warden.
Rempocher, v. a. weder in den zak fleken.
11 rempocha son argent, hij flak zijngeld
weder in den zak.
Rempoissonnement, m. weder bezetting van
eenen vijver met visch, yr.
Rempoissonner,, v. a t eenen vijver weder met
visch bezetten , bepoten.
t Remponant, m. overbrenger van lets,
Remporter, V. a. weder wegdragen, aedenemen, brengen. Il peut — ses marchandiscs, je n'gn veux point, hij kan zijne
koopwaren weder mede nemen, ik wil
ze niet; behalen, verkrijgen. 11 a remporte le prix hi] heeft den prijs
haalel.
Remporteur, ns. die den prijs behaalt.
Remprisonner, v. a. weder gevangen zetten.
On les avoit mis en libert6 , mais on les
reusprisonna, men had hen in vrijheid ge•
field, maar men zette hen weder gevangen.
Re nprunter, v. a. weder ontleenen. 11 m'a.,
voit rendu anon argent, mais it est venu le

hi] had mij mijn geld terug gege.
yen,
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sops

.ven, maiar hij kwam om het wader te
vs .. loon, 6. Il attend de Dieu la —
leenen.
de ses bonnes oeuvres , verwacht
Remauge, omfchudding opfchudding,
van God de vergelding van zijne goede
werken.
vr. omfchudden, omroeren, 0. Le —
bled, het omfchudden, verfchieten van Remuneratoire, adj. t. de jur. dat tot verc
het koren, Le — du yin, het omroeren
gelding, belooning verfirekt.
van den wijn (in de vaten); t. de fin Etemunerer, v. a. beloonen, vergelden.
Conge, billet de —, verlofbriefies, om Reinures ou Remuries, m. p1. t. d'ant. waren
feesten door Romulus ingefleld, ter eery
wijn van den eenen kelder in den anderen te brengen.
van zijnen broeder Remus, omzijne af.
Remuant, e, adj. woelachtig, onrustig,
gellorvene ziel te bevredigen.
iwoelziek, woelig. Un enfant—, een Renicler, v. n. (van gramfchap) fnuiven.
woelig, onrustig kind; fig. Un esprit
Il jure, renacle, hij zweert, fnuift Cyan
een woelig beofd.
teem); fig. aarzelen.
Remucier, v. a. verbergen.
Renager, v. n. op nieuw, nog Bens, weder
Remue-menage, m. moeire met verhuizen,
terug zwemmen. 11 renagea l'autre bord ,
yr.; fig. verwarring, onrust , wanorde ,
hij zwom weder naar den anderen leant,
yr. 11 y a bien du — dans cette maison,
oeyer.
in dit huis is veel verwarring.
Renaissance , f. wedergeboorte ; fig. La
Itemuement,
beweging, verplaatfing,vr.
des belles lettres, de herbloeifing der
Le — d'une table, de verplaatfing van
fchoone wetenfchappen.
eene tafel, Le — des terres, het wegvoe- Renaissant, adj. weder opkomende, herle.
ren, de aanbrenging van aarde; omfpitvende.
` ting der akkers; fig. onrust, beroerte, Renaitre, v. n. weder gekomen , herberen
opfchudding, yr. Causer p,du opfchud.
worden, herleven, weder te voorfchifn
ding veroorzaken.
komen. A peine Hercule avoit - i1 coupe
Reamer, v. a. bewegen, verroeren; omgraune des totes l'Hydre, qu'il en renais.
yen , omfpitten ; omroeren; verfchieten.
soit une autre, naauwelij ks had Herkules
une chaise de sa place , eenen floe/ van
fen hoofd van de (water/Zang) Hijdra af:.
zijne plaats bewegen. 11 n'ont pu cetgeflagen, (Teen ander groeide weer ann.
te pierre, zij hebben dozen fleen niet
— en Jesus Christ, in 7ezus Christus her.
kunnen verroeren. — la terre, de aarde
borer; worden. La nature renalt au prin.
emgraven, omfpitten, van de eene naar
temps, de natuur herleeft in de lente;
de andere plaats brengen. — du bled,
fig. Les pores semblent — dans leurs enkomen verfchieten; fig. oproerig maken„
fants, de vaders fchijnen in hunne kin.
les puissances, le people, de mogendhederen te herleven. Cela fit sa jalouden , het Yolk in °gland brengen.
sie, dit deed zijne ijverzucht herleven,
eene zaak gaande maken, —uneafir, 11
weder oprijzen.
pe faut pas — ses passions, men meet zij. Renal , e , adj. t. d'anat. dat tot de nieren
ne driften niet gaande maken, reeren.
behoort , de nieren aangaande. Artere
Biel et terre, kernel en aarde bewegen;
e, nieren flagader.
alles in het werk fiellen. Ce n'est pas Renard, in. vos, m. La chasse du —, aux.
une chose a — en ce temps- ci, die is
— s, deg vosfenjagt; fig. looze vos, doorgeene zaak, die men in dezen tijd moet
trap; mensch. Cethomme est un— un fin —,
aanroeren. — les cendres des mons, van
die man is een flimme, looze vos; prov.
doode lieden kwaad fpreken. — un enfig. Un bon — ne mange point les poules
fant, een kind yerfchoonen, weder opbade son voisin , een flimme vos vreet de
keren. — un compte, eene rekening op
kippen van zijnen buurman niet ; men
fen ander blad, of in een nieuw book
meet het nest rein houden, op plaatfen;
overdragen. Se —, v. r. zieh bewegen,
wage- men bekend is , meet men zich
in beweging komen. je suis si las, que
acht nemen. 11 fait comme le — des mu.
je ne puss me —, ik ben zoo moede , dat
res, hij y eraeht hetgeen hij niet kan
4k mij niet bewegen kan. Tout se reraue,
hebben. Crocher le —, fpuwen, overge.
alles is, keno in beweging; ook in rep
yen. C'est une tout de — qui le menera,
n roer , its opfiand; v. n. Ne remuez
au terrier, het is een drooge hoest , die
pas de la, beweeg u niet van dear. Elle
hem in het graf zal brengen. Un —
a sents son enfant —, zij heeft de bewen'est pas pris a un meme piêge, een vet-.
ging van haar kind gevoeld. Si vpus
flandig mensch laat zich niet twee maal
Temuez, vous êtes perdu , zoo giju roert ,
door eene zaak bedriegen. Coudre la peau
g ift gij verloren. C'est un beau pretexte
du renard a celle , du lion, list met /Jerkceux qui veulent
dat is een fcheon
te vereenigen. Laissez peter le —, bemoei
voorwendfel veer ie genet;, die oproerig
u met niets, bekreun u om niets. Ce
worden.
confesseur au —, bij den duivel te biecht
Remueur, m. korenyerfchieeer.
gaan; t. d'astr. noordelijk geflernte (S);
Remueuse, f. oppasfier, baker (meest bij
t, de bot. Queue de —, vosfeflaart ; t. de
voornamen).
hydr.fp4et in eene buis, waardoor het
Remugle, m. muff'e reek , linge sent
water zich verliest; veil in eene goot ,
le —, dit iinnfn heeft eenen muffen
waardoor zij verflopt raakt; t. de jeu.
reek.
Jets de —, wolf- en fchapenfpel,'0„; t. de
Remundrateur, in. t. de theol. vergelder,
mac. kleine fleen der metfelaars, aan eebelooner. Dieu est le — des bonnes oeune fnoer hangende, om eenen muter daar
vres, God is de vergelder der goede
naar op te metfelen; t, fie mar. houten
werken.
kompas met pennetjes, om de koers iede
Remuneratif, ive, adj. vergeldend, beloo.
re wacht op te koppelen. — de pilate ,
rend.
uurbord, o. balk, zethaak, m.; t. de
iUmuueratiou
vergeldin
pech. post van fleeknet, o.; t. d'hist.
belooning,
Y YYS
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nat. foort van zeevisch met eenen platten
kop, —;narin, foort van zeefnoek.
Renarde, f. wijffe van eenen vos , e.
Renarde , e, adj. verfchaald vet:flagon.
Renardeau,
Rhine, jonge vos.
Renarder, v. a. de listen vaa evict; y e: gebruiken.
Renarderie, f. losheid,flimheid.
Renardier,,
vosfenjaeer.
Renardiere, f. vesfenhol, o.
Renasquer, zie Renacler.
Rencaissement, m. het verplaatfen van eene kas in de andere.
Rencaisser, v. a. van de eene kas in de andere plaatfen , zetten; t. de corn. — des
marchandises, koopwaren weder in kisten
doe,, pakken.
Renceinte, f. t. de chas. nieuwe owl/rafting.
Renchainer, v, a. weder ketenen, Weder
ketenen _paten.
Renchdri c, adj. et part. duurder geworden, opgeflaeen; fig. fain. Faire le —,
zich waanwijs aanflellen, gedragen.
likencherir, v. a. op hoogeren prijs zetten,
opflaan, verhoogen. — des marchandises ,
koopwaren opflaan; v. n. duurder worden. Tout rencherit, alles wordt duterder. — sir q. q. , len-land overbieden ,
weer bieden dan een ander, tegen i.emand opjagen; fig. iemand overtreffen.
R.encherissement, m. opflag, verhooging in
prijs.
Renchier, tn. readier, a.; zie Ranchier,
Renee.
Renclouer, v. a. op nieuw, weder fpijkeren,-vernagelen. Se —, v. r. eenen
ker weder in den voet trappers, zich ver.
nagelen.
Rencogner, v. a. fain. in eenen hook dringen. Se —, r. zich in eenen hoek verbergen.
Rencontre, f. ontmoeting , zarnenkomst, bejegening. Je rencontrai votre frêre en chemin , et cette — me fat tres-douce , ik bejegende uwen brooder op weg, en deze
ontmoeting was naij zeer aangenaam. Je
tremble a sa—, ik beef bij zijne ontmoeting, wanness ik hem ontmoet. Aller a
la. — (au levant) de q. q., iemand to ge•
tnoet gnats; toeval, geval, o. Marchandises de —, toevallige koopwaren. C'est
un miroir de —, dat is een fpiegel, diets
ik bij coeval gekocht bob. J'ai trouve de
— pour Amsterdam , ik heb bij geval wisfels op Amfierdam gevonden. La — de
dense corps, de zarnenkomst, beefing van
twee ligchamen; t. d'horl. Roue de —
fchakel-, (luitrad, dat de onrust in een
uurwerk in beweging houdt ; t. de chim.
Vaisseaux de —, vaten die in elkander
fluiten, die zich in eenen, distileerkolf
fluiten; t. de gram. — de deux voyelles,
zamenloop van twee klinkletters ; t. d'astr.
La — des planètes, de zarnenkomst der
planeten. •La — de Saturne et de Mars
dans un eel signe, de zarnenkomst van Saturnus en Mars in dit of gene teeken ;
t. mil. gevecht bij geval, o. fchermutfe, yr. 11 y out une sanglante — des
deux avant.gardes, daar ontftond een blocdig gevecht tusfehen de twee voorhoeden.
C'est une simple —, het is eene eenvou.
dige fchermatreling ; fig, aardigheid ,
geestigheid , kwinkjiag. Cet to — est bien
fade , doze aaardigheid is seer laf. II
nest pas fort lieureux en ses
s, hij
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islet zeer relukkig in z;ine kwinkflagen;
gelegenheid, vr, geval, o. Je vous servirai en tome
ik zal u bij iedere gelegenheid dienen. Que pout faire de
mieux en pareille —? was Ran hij bij zul.
Re gelegenheid, in zulk geval beter doen?
En ccrtaines
s cette loi est bonne, in
zekere gevallen is die wet good; t. de
bias. 11 porte d'or, au — de cerf de sable, hif voert eon van voren zich too.
nend zwart hert in eon gouden veld ; t.
de corn. het folio (de zijde), van het
grootboek, dat men op den rand van het
journaal zet ter zijde van een artikel,
en dat aantoont de zijden van het groatbock, waarop zich de rekeningen van den
rchuldenaar en fchuldeifcher bevinden
die op het journaal gebragt zijn.
Rencontrer, v. a. ontmoeten, aantrefjen,
bejegenen. Je le rencontrai sur mon che•
min, ak ontmoette hem op tnijnen weg.
J'ai rencontrd dans cet auteur tin passage
que je ne comprends pas, ik heb bij dozen fchrijvcr eene plaats aangetroffen,
die ik niet begrijp. Se —, zich, elkander ontusoeten. Les avant-garden se sont
rencontrees sans se battre, de voorhoeden
hebben elkander aangetroffen, ontmoet,
zonder to firijden; fig. eenerlei, dezelfde
gedachten, gevoelens hebben, overeenkomen. 11 avoit cette pensee et moi aussi,
nous nous sommes rencontres, je me suis
-- tre en cela avec lui , hij was van dezelfde gedachten, en ik ook, wij hebben elkanders meening getroffen, ik ben
daarin met hen; van netzelfde gevoelen;
v. n. raden, gisfen; flagen, treffen, golukken. 11 vouloit en trouver les raisons
mais it a mal tre, hij wilde de redenen elaarvan vinden, maar hif heeft
flecht geraden. C'est bien
tre, dat is
goed geflaagd, getroffen, gezegd.
IP a bien-tre clans son mariage, hij heeft
het met zij•n huwelijk wel getroffen; hif
is daarin gelukkig. 11 a mal — tre dans
ses predictions , hij heeft het kwalijk getroffen met zijne voorzeggingen; t. de
chas. Ce chien rencontre , die hond komt
op het fpoor ; t. de mar. de draaifin.
gen van het fchip met het roer to gemoet
hornets en beletten. Rencontre Parrivee:
pas op voor afvallen! Rencontre l'auloffee! pas op voor loeven: prov. _Deux
montagnes ne se rencontrent pas, mais deux
hommes, mais les hommes se rencontrent,
berg en dal komen niet to zamen, ontmoeten elkander niet , maar wet twee
(de) menfchen, d. men moot niemand
beleedigen, want vroeg of laat ontmeet men elkander; ook mdnter van
veroneNuldiging; van hetzelfde gevoelen zijn, als iemand van meerder aanzien.
Rencorser, v. a. een nieuw Jiff of lijfflak opzetten, aan een vrouwen kleed
zetten.
Rencourager, v. a. weeler bemoetligen, aanmoedigen, nieuwen cooed geven. Sa presence rencouragea les troupes, zijne tegenwoordigheid moedigde de troep'en weder aan.
Rendable, adj. t. de fur. wedergeellifk. Fief
eels leen, dat de leenman den leenhoer in geval van oorlog most terug govon. Rente tel endroit , Dente , die
men op die of die plants meet brengen.
.Ren-
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Rendage, m. bit de kalkbranders,
che opbrengst van eenen aangeflokenenl
oven ; C. de mon. hetgeen de muntflukken
opbrengen door de menging, boven den
waren pt ifs van het goud.
Reliant, m. te, f. een, eene, die rekening doet, aflegt. Loyant et le —, de
rekeiiing afnemer, en rekening doener;
adj. et part. zte Rendre.
Rendettcr, se —, v. r. zich weder , op nieu
fchuiden fleken, nieuwe fchulden maken. 11 ne devo plus Tien, -mais it s'est
rendette, hij ,was niets meer fchuldig,
maar hij heeft zich op nieuw in fchulden gefloken.
Rendez-vous , m. bepaalde , beflemde plaats
van zamenkomst, bijeenkomst ;vergaderplaats. Ce fut le — general de l'armee,
dit was de algemeene vergaderplaats van
het Leger. Je suis arrive le premier au —,
ik ben het eerst op de bepaalde plaats
van zamenkomst, bifeenkomst aange.
komen.
Rendonnee, f. zie Randonnee.
Rendurmir, v. a. weder in flaap krijgen ,
fusfen.
un enfant, een kind weder in
flaap fusfen, krijgen. Se —, v. r. weder in flaap vallen, komen. Je me suis
&eine , et j'ai en de la peine a me ik
ben ontwaakt , en heb lang niet weder
kunnen in flaap komen.
Rendormissement,
weder inflapen, weder
in flaap komen, o.
Rendoubler,, v. a.dubbel toeflaan, ine,ome,
Haan. une jupe qui est trop longue,
eenen vrouwenrok, die te lang is , omflaan.
Rendre, v. a. weder., teruggeven. Rendez-moi le livre que je vous ai prOte, geef
mij het boek terug, dat ik u geleend
heb, II m'a pris ma montre, it ne veut pas
me la —, hij heeft mij r mijn horologie
ontnomen, hij wil het mij niet weder ge.
wen ; fig. — a q. q. sa parole, iemand
van zijn gegeten woord ontflaan, hens
daarvan vrijfpreken; t. de mar. — la
main, la bride a un cheval , het paard den
Loom geven, laten doorfchieten; fig. —
la main, zijn aanzien, zijne magi niet
to zeer laten voelen, ondervinden. le
anal pour le bien, het kwade met het goede vergelden. — la pareille, gelijk met
gelijk vergelden; overgeven, afgeven,
overleveren, ter hand fiellen. Je lui ai
rendu votre lettre , ik heb hem uwen brief
overgeven, ter hand gefield. Vous avez
la marchandise a tel prix , rendue chez
vous, gij zult die koopwaar veer zulk
eenen prijs bij u geleverd, bezorgd hebben. — une les armes, eene 'lad,
de wapenen overgeven ; braken , overgeyen. — de la bile, gal uitbraken. 11 a
rendu ce qu'iI avoit mange , hij heeft overgegeven, al was hij gegeten had ; op.
brengen, inbrengen. Un grain de bled
en rend jusqu'k soixante, een komen graan
brengt zestigvoudig Sop. Cette fertile lui
rend tent par an , deze pachthoeve brengt
hens faarlijks zoo veel op, in... Son argent glace A. fonds perdu, lui rend au de.
nier zijn geld op lijfrente gefield,
geeft hem, brengt hem op, ache ten honderd. Cette entreprise vous rendra pen,
deze ondernemiag zal a weinig opbten
gen; vertalen , overzetten; uitdruUen.
Mendez ce passage eu francais, vertaal de-
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ze flailing in het fransch. cela de mot
a mot , vertaal dit woordelijk , van woord
tot woord. Attachez-vous plus a — le sens
que les paroles, zoek meer den zin, dam
de woorden over te zetten. Ce mot rend
mal votre pensee, dit lvoord drukt uwe
gedachte niet wel nit. — un discours mot
pour mot, een gefprek van woord tot
wooed weder verhalen; ',taken (met een
bijvoegelijk naamwoorfl). Cela vous rem.
dra neureux, malheureux, sage, meilleur,
dat zal u gelukkig , ongelukkig, wijs,
beter maken. Cette perte l'a rendue pauvre , dit verlies heeft haar arm gemaakt. La parure la rend plus belle , de
opfchik maakt haar fchooner. — raison
d'une chose, van lets reden , rekenfchap
veil den grond, de oorzaak van lets aangeven. II me rendra raison de son proce.clo, hij zal mij rekenfchap geven van
zijn gedrag. 11 y a tank de phenomenes
dont on ne pent — raison, daar zijn zoo
veer verfchijningen, waarvan men geene
oorzaak, reden kan aangeven. comp
te, tekening doen, rekenfchap geven.
reponse a q. q., iemand antwoord geven.
— les derniers devoirs a q. q., iemand de
laatfle eer aandoen, zijne
wonen. toute gloire a Dien, aan God
alle eer geven. — graces a Dieu, God
danken. — hommage, hulde doen; fig.
fam. — gorge, uitbraken; terug geven
hetgeen men genomen heeft.
honneur,
temoignage a la verite,
eer bewzfzen •
der waarheid hulde doen, getulgenis geven. — visite a q. q. , iemand een bezoek geven. un grand profit, een groot
voordeel geven. '-- q. q. maitre de tout le
pays , iemand tot beer, tot meester van het
ganfche land maken. — service, des services, dienst doen. —obeissance, gehoorzamen. — des solos a q. iemand oppasfen. — la justice, het regt bedienen.
—justice a q. q. , iemand regt doen wedervaren. — ses devoirs a q. q. , jegens, iemand
zijnen pligt doen. A vous
mes de•
l'esprit, l'ame
voirs, emu te di even.
den geest geven, fierven. aveu , bee.
kentenis afleggen. — le saint , weder groeten. — foi et hommage eed van trouiv
afleggen. — sentence, vonnis flaan,
zeta. — du sang, bloed fpuwen. Cet echo
rend bien les sons, les paroles, deze echo,
doze weirklank herhaalt duidelijk de
toonen, de woorden ; t. de mar. — le
bord, op eene red, ten anker komen, inloopen , den loop van een fchip naar eene plaats keeren; aftakelen; prov. Amis
au preter, ennemis au —, leen aan uwe
vrienden, en mann ewe vijanden. Du
derober au rendre on gagne trenae pour
cent, wanneer men ook het geflolene zal
wedergeven, blijft er toch jets aan den
flrijkflok hangen; v. n. - a, —sur, gaan
tot , uitgaan, ultleopen, grenzen (aboutir). Ce chemin rend-a la ville, deze weg
gent, loon tot de fled. Cette maison
rend sur le rempart, dit huh komt op den
wal nit, grenst aan de fchans. 6e —,
v. r. zich uvergeven, zich toegeven;zicle
begeven ; zich 'waken , enz. Ds se sont
rendus aux ennemis, zij hebben zich elan
de vijanden overgegeven. Je me rends,
ik geef het op, ik geef het gewonnen. 11
se iendit sans coup ferir, hij gaf zich
over ,.zonder jets to wagers, zorder flag
of
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of /loot. Si vows voulez-vous , j e m'y
trouverai , zoo gij u daar henen wilt begeven zal ik mij daar laten vinden,
zal ik daar zijn. Son pore se rendra. demain Paris, zijn vader zal zich morgen
naar Parijs begeven. Je me rendis aupres de lui, ik begaf mij tot hem. Les
soldats se sont déjà rendus a leur regiment,
de foldaten hebben zich reeds naar hun
regiment begeven. Il s'est rendu ridicule
et haissable, hij heeft zich belagchelijk
en gekaat gemaakt ; fig. Les fleuves se
rendent la mer, de rivieren begeven
zich, loopen, florten zich in de zee. Se
— I son devoir, tot zijnen pligt terug
keeren. Se — religieux , monnik worden.
Se — families, zich gemeen waken. Se
— aux larmes , zich door tranen laten
bewegen. Se — maitre de q. rich
rimester van lets maken. Se — au logis,
naar huts gaan; prov. Ville qui parlemente , est a demi — rendue, /vie near
voorflagen hoort, is reeds halfgewonnen ;
fam. C'est un rendu, dat is tot weder vergelding , dat is betaald gezet.
overlooper van de vijandelij7:e
Rendu,
foldaten,
itenduire V. a. weder, op nieuw overfirijken, pleisteren.
Rendurcir, v. a. verharden , bard maken •
fam. Se —, v. r. zich verharden, zich
verfiokken; flechter worden. 11 commencolt a se corriger, mais it s'est rendurci
dans le mal, hij begot; zich te verbeteren, maar hij beefs zich op nieuw in
het kwade verhard.
R.6ne, f. teugel, leireep , yr. leizel, ns. 11
y a tine — de rompue, eene teugel is gebroken. Son cheval rompit les reties et
l'emporca, zijn paard brak de teugels,
en ging er mede door ; fig. Les — s de
l'empire, de teugels , de regering , van
het rifle.
e, .f. afvailige , die vat:,
Itenegat, m.
Christen Turk wordt.
Reneiger, n. weder fneeuwen.
Renette, f voegmes der hoeffrneden, der
koffermakers, em daarmede voren, lifnen
in het leder te tnaken; der zadel oftuigmakers , om daarmede gaten in het leer
te boron.
R.enetter, v. a. t. de marech. den hoef van
een paard af/leken.
Renettoyer, v. a. weder , op nieuw fchoontnaken.
Renfaiter,, v. a. eenen nieuwen gevel zetten,
eenen ouden verbeteren.
.Renfermer, v. a. weder op-, in of wegguiten. On a renferme le prisonnier qui fitoit
echappe, men heeft dengevangen, die
entinapt was, weder opgefloten; in zich
bevatten, ' in zich fluiten. La terre renferme bien des tresors, de aarde bevat ,
fluit in zich vele fchatten ; fig. Ce Eyre renferme de grandes verites, dit book
bevat groote waarheden; zamen vatten,
bepalen, bevatten. Le predicateur a renfermesa matiêre en trois points, de prediRant heeft zijne flof in drie punten to
zamen gevat , bepaald. Se —, v. pers.
zich optluiten, zich befluiten. 11 s'est
tenferme dans sa chambre, hij heeft zich
in zijne kamer opgefloten. Se — dans sa
famine, in den kring van zijne familie
blijvcn; zich bij zijne famthe bepalen.
Se en (dans) soi-memo , zijne gedach.
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ten op lets zamen vatten; alleenlijk
voor zich zelven leven; t. de man. — un
cheval, eon paard kort in teugel houden.
Sentir le — me, muffig, dulTg , naar de
least ruiken.
Renfiler,
a. weder rijgen, aanrijgen.
un colier de perles, een fnoer paarlen
aanrijgen.
Renflamer ou Renflammer, v. a. weder ont,
fleken, in rlarn zetten. Se —, v. r. weder in p lain geraken; fig. La guerre se
renflamme , de krijg, soorlog begins weder op nieuw.
Renflement, t. d'arch. ongevoelige zwelling of verdikking der pilaren, der
zuilen.
Renfler, v. a. weder zwellen, opzwellen.
Laisser — la pate, het deeg weder laten
opzwellen, ri/zen. L'eau fait — (ou gonfler) une eponge, het water doet eene
fpons opzwellen. Des pois renfles , opge-,vollene erwten; t. d'arch. — les colonnos , de zuilen verdikken, eenen bulk
geve,i. Une colonise renfide, een pilaar,
4 . e eene behoorlijke verdikking,
ling beefs.
Renforcement, m. t. d'arch. diepte, holligheld, holte in een vergezigt, yr. — dela
sofite, holte van het paneelwerk of ander fieraad tegen den zolder van een ver•
trek; vernieuwing van eenen bodem in
een vat, yr.
Renfoncer, v. a. dieper , op nieuw inflaan,
weder ander duwen, dompelen. del
piens, des clous, paten, fpijkers dieper
in/laan. Une vague Pa renfoncê, eene golf
heeft hem weder onder gedotrpeld; t. de
un tonneau, den bodem in een
ton.
vat waken.
Renforcement, m. vergerking, y r. Le -d'une poutre, d'un mur, de verfierking
van eenen balk, van eenen muur.
Renforcer, v. a. verfierken. La garnison a
ete renforcee de dix mille hommes, de bezetting is met tien duizend man verfierks. Se —, v. r. zich vergerken, fierker waken, 'Jerk worden. Se — dans le
calcul, aux echecs, sur la langue frangaise,
sur le clavecin, in het rekenen, in het
fchaalefpel , in de franfche taal , op het
klavier flerker warden, in bekwaamheid
toeneme IS.
Renformer,, v. a. t. de gant. handfchoen op
den uitrekker, op den fiok, uitrekken.
Renformir,, v. a.' t. de mac. eenen ouden
muur met kalk bepleisteren, uitbeteren.
Renformis , m. t. de mac. dik opgeflreken
kalk, pleister op eenen ouden muur.
t. de gant. uitrekker, flog
Renformoir,
om handfchoenen nit to rekken.
Renfort , m. t. de gu. hulp, verfierking,
yr. Son armee a rep un — considerable , zijn
leger beef: eene aanzienlijke verfierking
onevangen; t. d'art. het widdenfluk van
eenen mortier,, van een kanon; t. de cord.
Mettre des — s aux souliers, achterfiukken in de fchoenen naaijen, om dezelve
neder to trappen.
Renfrogner, zie Refrogner.
Rengagement, m. weder inwikkeling in eene zaak, nieuwe dienstneming, nieu•
we verpanding, yr.
Rengager, v. a. weder verpanden , verbinden, - inwikkelen ; weder aanwerven.
II avoit degage sa cloture, mais it a eta
hij had zijn horologie
obligegde
go'
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gelost , maar hij was verpligt het weder Renieur, m. gotiverloochenaar,, godverza.
une action,
ker, godslasteraar.
to verpanden; t. de gu.
zich weder in een gevecht inpikkelen. Reniflement, m. opfnuiven, ophalenvanhet
Ce soldat s'est rengagd pour la troisieme
vocht in den neus , o.
fois, deze foldaat beef: zich voor de der- Renin.,:r, v. n. opfnuiven, bet vocht in den
neus ophalen. Ne reniflez pas, mais 0 U•
keer,, weder laten aanwerven, dicnst
Se - dans un proces, zich wechez - vous , fnuif niet op , maar fault
genomen.
uwen neus; fig. fain. befnuffelen.
der in eon regtsgeding inwikkelen.
Rengalne, f. pop. terugflootitig, y r. af- Reniflerie, f. zie Reniflement.
m.
m
,
Renifleur, m. - ease, f. fnotneus, opinulfl aa n d antwo o r d , o . ; k o rf
ver , die het vocht in den neus ophaalt.
R.engainer, v. a. weder in de fi-hede fleken,
opflekcn. Il ne vent pas - son epee, hif Reniforme, adj. t. de bor. nierenvormig.
Les &nines du gainier et du cabaret sont
wil zijnen degen niet opfleken ; fig, voor
s, de bladeren van den jndasboom en
zich houden, inhouden, onderdrukken.
mansoor of hazelwortel zijn nieren..
Rengainez vos rodomontades, baud awe
vormig.
grootfpraak in, zwijg fill. Rengainez
votre colere, wees toch niet zoo toornig, Renitent, e, adj. wederfpannig.
Reniveler,
v. a. op nieuW met het waterpas
boos.
mete:7rteugendrer, v. a. weder voorttelen , voortbrengen. Le pus s'est retiOadre dans la Renmailler, v. n. ,-*0 malien in een net her.
wonde
er uieuwe inzetten.
plaie , de etter heeft zich
Recne, R...ne,
t. d'hist. nat. rendier, o.;
vooregeteeld.
weder
voo.
t. de bias. zie Ranger.
Rengorgement, m. het voorultf:eken van
Rcno:rc'r,
eno:i.c . r, v. a. weder zwart maken.
de borst.
Rengorger, se -, v. r. de borst vooruitfle- Renoir,
goede imam, m. vermaardheid,
eer, ae,iting, Pam, vr. 11 a do
ken, met bet boofd in den wi:id gaan.
hij
is vermaard, hij heeft eenen goeden
Voyez coronae it se rengorge„zie, hoe ilia
eene
trotnaam.
C'est nine fille de mauvaiS -, het
Ile borst vooruitfleekt ; fig. fam.
is een meisje , die in eenen flechtenroep,
fche houding aannemen. 11 se rengorge,
i n een kwaad gerucht fiaat ; co y. A beau
hhanding aan,
hij neemt eene trotfche
a.
se lever matiff qui a le renom de dormir la
R en gorgeur ,
halsfpier, y r.
grasse matinee, wie eens in een kwaad
Rengouffrer, se -, v. r. weder wegzinken ,
io.
d
gerucht flaat, blifft daaritt, hij mag
in
den
e d ra aik lk gorten
doen n at hij
Rengraisser, v. a, weder mesten, vet Inaken. Le gruau l'a rengraisse , de gort Renommd, e, adj. vermaard,beroemd , be.
Pala, zie Renommer.
heeft hem weder vet gemaakt; v. 11. et se
-, v. r. weder vet 1 o rden Ii rengraisse Renommee, f. faam , vermaardheid, be.
roemdheid ; eer, y r.; roem , m., 11 est en
vue d'oeil , hij wordt ziender oogen
grande
Le cheval commence a se -,
hif flaat in groote vermaard.
weder
vet.
het paard wordt weder vet ; fig. weder
hold, in grooten roem. Cela nuira a sa
opkomen , in voorfpoed komen , tot krachdat zal zijnen eer , zijnen goeden
naam nadeelig zijn. Ternir la - de q- q.,
ten k o men .,
toenemen, vermeerdeiemands faam verdonkeren. Je n'en suis
t Rengregement,
instruit que par la
douleur, toenemen van
ran,
o.
de
ik beb bet flee/its
n.
door het gerucht vernotnen; prov. Bon.
fmart, pijn,
ne
y am mieux que ceinture dor6e, goe.
Rengreger, v. a. t. de med. - son mal, sa
de naam is goud waard ; een eerlijke naam
douleur, zijne kwaal, zijne fmart veris barer dan rifkdom; t. de myth. faam,
ergeren. Se -, v. pron. Sa douleur se ren.
de godin der roams. La - publie ses
grege, zijne pijn wordt erger.
toires, de' faam vermeldt , verkondigt
Rengtenement , m. t. de mon. herfiempezijne overwinningen. La - vole partour,
ling, yr .
de fawn vliegt overal henen. Le temple
Rengrener, v. a. de grutte hermaldn; den
de la - (a Athenes), de tempel der gotremel wader vullen; het kamwerk van
eenen stolen doen vatten; t. de mon. wedin des roams (te ilthene).
der- , herfiempelen, de munt weder on- Renommer, v. a. hernoemen, wader benoeder den Hempelzetten,.
men; met roam vermelden; vermaard,
beroemd , befaamd maken. On l'a re..
Rengui, m. muntfluk van lood to Siam , o.
nommO a la premiere place , men heeft hem
Renhardir,, vf a. flouter maken , weder moed
op de eerfie plaats weder benoemd. Ses
kk en .
verwe
Reniable , adj. loochenbaar, ontkenbaar.
belles actions l'ont renomme par tout , zijne
Tous les vilains cas sont
fchoone
daden hebben hem overal beroemd
s, alle leelij.
ke, eerlooze gevallen zijn verloochen .gemaakt. Un general renomme, eon ver.
baar, wil men niet gaarne bekennen.
maard veldheer. Monsieur N. est fort reRenie , m. afvallige.
nomme parmi les savants, de beer N. is
verloochening , verzaking.
Reniement ,
zeer beroemd onder de geleerden. Se -,
Le - de Pierre , de verloochening van
v. pers. de q. q., zich op iemand beroe.
pen. 11 s'est renomme de vous, hif heeft
Petrus.
e t r us .
zich op u beroepen.
Renier, v. a. verloochenen, verzaken; oat.
kennen. Pierre renia J. Christ (par, jus- Renonce, f. t. de jeu. verzaking van eene
kleur ; kleur, welke men niet heeft,
qu'a) trois fois, Petrus verloochende
Christus tot driemaal toe. sa religion,
waarin gefpeeld wordt. Jouer en -, do
sa foi, zijnen godsdienst, zijn geloof kleur verzaken, niet bekennen. Jouer de
-, eene andere kleur tbegeven. Je me
verzaken, afzweren. 11 le renia 'pour son
suis fait une - en, a pique, ik heb ails
fils, hij ontkende hem voor zijnen zoon,
wilde hem niet voor zijnen zoon or- fchoppen weggeworpen, ilk hob geene
kennen,
fchoppen weer.
Re.

loco
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Renoncement, verzaking , verloockening.
Le — aux plaisirs, de verzaking van de
genoegy ns, vermaken. Le — a soi meme,
de ze lfsverloochening. Vivre dans un grand
— de soi meme, de tomes choses, in eene
groote .t e lnverloochening, in eene groote v erloociening van alle dingen /even.
Renoncer, v. n. q, ch. , vae lets aftlaan,
afzien , afiland doen, lets varen laten.
—a la succession d'un parent, a/Vend doen,
afzien van de erfenis van eenen bleedvriend, dezelve niet aanvaarden, maar
de:2 fehuldeifchers overlaten. monde, de wereld vaarwe/ zege,een, daae van
algaan. 11 renonce a toils les plaisirs, hij
laat a/!e vermaken vartn. 11 ne faut pas
— taut qu'on pent, zoo lang men nog hoop
heeft , moot men de zaak niet opgeven ;
t. cie jets. eene kleur in het fpel yerzaken. On lone pique, et y ou jouez trefle ,
vans renoncez , men fpeelt fchoppen, en
gif fpeelt klaver gij verzaakt. Le re11013Callt perd le jeu,die de kleur mist,
de verzaker, verliest het fpel; v. a. verloochenen , niet erkennen voor. fait
vela, le le renonce pour neon frêre, zoo
hif dit doet, erken ik hem niet ;neer
veer inifnen broeder. 11 a renoncd son
maitre, hif hoeft zijnen beer, meester
verloochend. Se —, v. pers. Se — a soi
meme, zich zelven verloochenen.
Renonciation, f. verzaking , akte, waardoor men affland van iets doet , van lets
afziet. — par derit, fchriftelijke affiand.
Sa — est nulle, zijne verzaking is van
geene waarde.
Renonculacêes, f. pl. t. de bot. gellacht tier
ranonkels, m.
Renoncule, f. t. de bot. ranonkel.
Renoper, v. a. — une etoffe, eene ,gof nog
eens noppen.
R,enouae , f. zie Centinode.
Renouernent, m. weder aanknooping, herknooping , nietewe verbinding, yr. herel. — d'amitie, d'une conversation, her.
/t
fiel van vriendfchap , weder aanknoopinh van eenen omgang, van een gefprek.
Reno p er, v. a. weder aanknoopen, vast
knoopen, herinoopen. La corde est rom.
pile, it faut la —, het touw is gebroken,
men inset het weder aanknoopen; t. de
chir. verfluikte leden lveder zetten (remettre); fig. — amitie avec q. q., met
iemand weder atesiknoopen, vernieuwen,
hervatten. la conversation, den omgang, het gefprek seeder hervatten; v.n.
weder verzoenen.
Renoueur, in. —se, f. zetter van verfluikte leden, ledenzetfler. Il se fir remettre
le bras par un bon —, hij liet zijnen
arm weder zetten door eenen goeden le.
denzetter.
Renouveau , m. fain. lento, yr. voorfaar, o.
Renouveler,, - y eller, v. a. ver-, hernieuwen,
weder ophalen, weder doen herleven, in
den vorigen gaat brengen. Il a fait — tom
ses meubles, hij beefs al zifn huisraad
doen vernieuwen. Le retour du soleil, du
printemps renou y ele tomes choses , toute la
nature, de terugkomst der zon, der lento, doet alle zaken, de geheele natuur
herleven. La grace de J. Christ renouvele
l'homme , de genade van y. Christus nor*
nieuwt den mensch. Son tail est a sa fin,
it veut le —, zijne huurcedel is flit, hif
wit haar vernieuwen. Ii reuouvdlla les
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assurances de see services, hif of hem
nieuwe verzekeringen van zijne diengen. Cette perm a renouyelê sa douleur,
di t yerlies heeft zijne (mart vernieuwd.
- du yin , ouden wien weder versch maken , met nieuwen aanvullen. un vi.
gne , eenen wijnberg nieuw beplanten. —
de , toenemen aan. — de force, de zele ,
in kracht , in silver toenemen. d'ap•
petit, op nieuw lust tot eten krijgen. —
de jambes, weder met vernieuwde krach.
ten beginnen to gaan; fain. hif gri/pt,
vat die zaak met verdubbelden ifeer
aan ; prnv. fig. Cette chose est renouvelee
des Grecs, dat it iets, dat lang bekend
is, 'teat opgewarnids. Se —, v. r. leernieuwd ivorden, weder voor den dag komen, zich vernieuwen. Le froicl se re.
nouvele, de koude vernienwt zich, de
koude evordt fterker. Se — dans le souenir de q. q., zich bij iem/7nd weder in
aandeeken, in herinnering brengen ; v.
n. verdubbelen, vermeerderen.
Renouvellement, m. vernieuwing , yr. Le
— de l'annee , de la saloon, de la lune, de
vernieuwing van het jaar, van het jaar..
getif , vase de maan. Le — d'une allian.
ce , de vernieuwing van eene verbindtenis; vermeerdering, toeneming, yr. Le
— de zèle, d'attention, de vermeerdering
van liver, van oplettendheid. C'est ce
qui causa le — de sa douleur, dat veroorzaakte de toeneming, vermeerdering van
zijne fmart ; herhaling, y r. Un religieuz
qui fait un — de voeux, eon monnik, die
zijne gelofte herhaalt.
Renovateur,, m. t. de food. h terriers, vet.•
nieuwer van de naamlijst der landerifen
met derzelver lasten.
Renovation, f. vernieuwing, hernieuving,
yr. La — du monde , de vernieuwing,
weder herfielling der wereld. La — d'un
batiment, de vernieuwing van een gebouw. La — des lois, des voeux, de her.
nieuwing tier wetten, der geloften ; t, de
thdol. La — de Phomme interieur par la
grace de Dieu, de vernieuwing van den
inwendigen mensch door de genade Gods.
Renoper, v. a. verloochenen; op niztiiv
verdrinken.
Renseignement,
aanwifzing, yr. berigt,
o. onderrigting, y r. Donnez m'en quelque geef mij eenig berigt daarvan.
11 dernancia des — s sur sa famille, hij
vraagde eenige onderrigtingen over zijne familie.
Renseigner, v. a. weder, op nieuiv onder.
rigten, berigten, aanwifzen. On lui a
mat montt d le latin, it faut le lui —
, men
heeft hem het latijn Hecht geleerd, men
moot het hem op nieuw onderwijzen. 11
avoit oublie le chemin, et je le mill ai renseigne , /elf had den wog vergeten, ex ik

heb hem denzelven eteder gewezin.
Rensemencer, v. a. weder, op nieuw bezaai.

fen, herzaaij en.
Rentamer, v. a. weder ontginnen, opfnifden; Iveder beginnen, hervatten.
pain, een brood weder opfnijden. — des
agociations, onderhandeliugen weder beginnen ; fig. — un discours , een gefprek
hervatten, weder op de been brengen.
Rentasse , e, adj. ineen gedrongen, one.
drongen.
Rentasser, v. a. weder oplzoopen -; drukken.
f. rents, yr.faarlifiesch inkonsen,o.
Vi-

REN
Vivre de sa —, van zie'ne renten levee.(
Donner de l'argent a —, geld op rente geyen. 11 a une — en grains, hij heeft een

jaarlijksch inkomen in koren , green. —
fonciere, grondrenviagere lijfrente.
an denier vingt, au denier vingtte.
cinq , rente van vief, van vier ten h2ndeed. rachetable , losrente. — a fonds
perdu , lijfrente, wear het kapitaal het
elgendom wordt van den fi.huldenaar,
na den deed van den fchuldeifcher. Sort
principal d'une —, hoofilforn van eene ren te.
Renter ,4a.met eene rente of een jaarlijksch
inkomen voorzien, begiftigen. Ce n'est

pas tout de batir des hOpitaux faut aussi

les —, het is niet genoeg, arm- of gesthuizen te bouwen, men meet ze ook met
renten begiftigen. Il faut soit bien
rente pour faire de telles depenses, hij most
zeer rifle zijn on: zoodanige vitgaven
te doers.
Renterrer, v. a. weder begraven. Apres
l'avoir fait exhumer , on le renterra, cadet
men hem had opgegraven, begroef men
hem weder.
Renteux, — se, f. eon mensal die met
jaarlijkfche route belast is, die rentfchuldig , rentpligtig is ; adj. dear rente van inset gegeven svorden. Blaison
— se, huis, svaarvan men rente meet
betalen.
Rentier, m. ere, 1. rentenier, rentenierfier. 11 a bien des — s dans cette ville ,
dear zijn veel renteniers in deze fled.
Rentoilage ,
nieuwe bezetting met linnen aan tone leant, yr.
Rentoiler, v. a. 'seeder nienw linnen, met
doek bezctten, voorzien. La wile de ces
manchettes est usde , it faut les — , het dock
van deze lubben, is vergeten, men moot
ze weir met linnet; voorzien.
Renton ou Renton, m. t. de charp: need,
vouw, voeg, yr. (in den ton dote/.
Rentonner, v. a. hertonnen, weder tonnen,
Rentortiller, v. a. weder zamendraaijen of
vlechten, winders, ftrengelen, wikkelen.
Rentortillez cela dans le meme papier,, svind
dat weder in hetzelfde papier.. Ilse ren
tortilla dans son manteau, hij wikkelde zich
in zijnen mantel. Les serpents se ren• tortillent, de flangen flingeren zich in
elkander.

Renton, zie Renton.
Rentrainer, v. a. mede flepen. 11 s'est laisse
— dans cette societe, hij heeft zich in
dit gezelfcnap laten mode flepen.

Rentraire ., v. a. floppen; toehalen (met de
naald). Cette couturiere salt bien ,deze
naaifier ken good fioppen. Votre manteau
est dêchire, faites le
uw mantel is gefcheurti, leat hem toehalen.

Rentraiture , f, fiopnaad, m. flopping, vr.
flopfel , o. Cela est si bien rentrait, qu'on
ne voit pas la , dat is zoo svel gefiopt,
dat men den flopnaad, het /iopfel niet
ziet.
Rentrant, adj. m. t. de fort. Angle —, binnenwearts gaande inwendige hock.
Rentrageur, m.
euse, flapper, fiapfier.
Porter un habit a la — se, een kleed, eenen rok near de flopfler brengen.
Rentree, f. weder terugkeering , 'weder infretting. La — de notre roi dans ses etats,
de weder intreding, terugkeering van
onzen koning in zijne Platen; t. de pal.
weder opening eener geregteliike verga-
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tiering, heropening; t. de Jen. kaarten,
die risen in het fpel heeft ingekocht. 11
hij heeft gelukkig
a une heureuse
gekocht ; inkemen, opbrengen , o. Il attend la — de ses fonds, hij ,vacht op het
inkomen zijner gelden ; pl. t. d'impr. druk.
vormen in kleur ; t. de Mir, Ce tiaisseau
dat fchip is boven veel
a beaucoep de
ingebauwd of inget-rokken.
Rentrer, v. 0. weder inkomen, weder bin•
nen gears. 11 ak oit oublid sa montre , 11
rentra pour la chercher, hij had zijn horologie vergeten, hl j ging weder binnen
om het to hales:. 11 n'est rentra qu'a miunit, hij is eerst om middernacht 'seeder
near hais gekomen. — en charge dans le
service , een ambt ',eerier aanvaarden,
weder in dienst treden. — dans les bonnes graces de q. q., blj !emend weder
goose , genade komen; fig. — dans son
devoir, tot zijnen pligt weder, terug
keeren. — en folio, tot gekheid vervallen , gel warden. — dans sa coquille,
in zijne fchulp kruipen, van zijn voor..
roomers affiaan. — en. so' metre, in zich
zelven gsian, tot inkeer lawn; prov.
C'est le ventre de mere , je n'y rentre
plus , ik zal mil nosh sneer tlearme•
de berneeijen, inlaten; t. de jeu 11 m'est
rentre bon jest, ik heb een fchoon fpel
ingekocht ; t. de chas. au fort, zich
weder diep in het hour begeven; t. de
gray. de. infneden dieper waken; t. de mkt
Dartre rentree, seeder ingeflagene vurig.
held; fig. 11 est wort d'un chagrin refl.,
tre, hij is aan een geheins verdriet ge.
fiorven.
Rentrures, f. pl. t. de man. plaatfen in ge.
fchilderde, gedrukte floffen wear tie
deelen eener teekening te zamen komen.
Renure, zie Iainure.
Renvahir, v. a. weder overweldigen, wee.
der overvallen.
Renvelopper, v. a. 'weder ompakken, her.
pakken, weder inwikkelen, ifs eenen onsflag doers.
Renvenimer,, v. a. verflimmeren, verergee
ren. A force de gratter, it a renvenime sa
plaie, door veel krabben heeft hij zijne
won t verergerd. Se —, v. pers. flimmer,
erger wooden.
Renverdie , f. t.
lith. lentezang,o.; (vieux)
gevecht, o. aanval, m.
v.
a.
t.
de
van. het teenwerk met
yerger,
Ren
een boordfel beleggen, weder met teenroeden voorzien.
Renvers,
mauler om de nokken met lei•
fen re maken.
Renversant , (eu) t. de math. verwisfeling der
termen in eene e enredigheid, waardoor
de voorgaande en volgende termenveran.
deren en omgekeerd, als : 3:67..1 4: 8 its
6: 3 = 8 :4.
Renverse, adm. a la
achter over , op den
rug. Tomber a la achter over yeller:.
Ren yersetnent, m. omkeering, omwerping,
ornfiooting. Le — des autels, de omverwerping der autaren; fig. Le — des lois ,
de omkeering der wetten. Le —
de verrukking van het verfland ;
wanorde , vr. Le — de ses papiers, de
wanorde , het ceder elkander leggen van
zijne papieren; t. de mar. overlading
van goederen van het eene fchip in hetandere , zonder dezelve eerst op den
oval se leggen.

ken.
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Renverser, v. a. omkeeren, omwerpen, onflooten , omver., overhoop werpen. Il a
tenversO la table, hij heeft de tafel omver geworpen. II toucha a la bouteille, et
la renversa, hij raakte aan de flesch en
fi let ze om. - seas dessus dessous , geheel omkeeren, het onderfle boven kee•
ren. Il renversoit tout ce qu'il rencontroit,
hij wierp alles omver , wat hem tegen
kwam. Notre aile droite renversa leur aile
gauche , onze regter vleugel wierp hunnen linker vlettgel overhoop ; onder el•
kander werpen. 11 a renverse tons Ines livres, hij heeft al tnifne boeken under
elkander geworpen. Cela a renverse ses
grands desseins, dit heeft zijne groote
voornemens cower geworpen, vernietigd.
- la morale chretienne , de christelijke zedekunde omver fmijten, omkeeren; t. de
mar. kenteren, van de mousfon en het
getij. - les marchandises d'un vaisseau
dans mi autre , de koopwaren van het eene (chip in het andere overladen. - renverser les manoeuvres, het leiteuwwerk
doorhalen. Compas renverse , hangend
kompas. Une letcre renversde, eene letter
die het onderfie boven flaat. C'estle monde renverse, dat is de verkeerde wereld;
t. de mus. Accord renverse, omgekeerde
overeenflemming ; t. de math. Raison renversee, omgekeerde verhouding; prov. Quand
la marmite est renversee, vos amis vous
quittent , wanneer de fchoorfleen niet sneer
rookt, wanneer men niet sneer to levee
heeft, of goed kan onthalen, verlaten
ti uwe vrienden. Se - , v. r. omvallen,
omver geraken, achter over vallen, in
wanorde geraken.
Renverseur, m. omwerper, omkeerder.
Renvi , m. t. de jeu. hooger inleg op eene
kaart tegen eenen anderen fpeler,9 o.
Renvider, v. a. den draad op de fyl laten
loopen, opwinden.
Renvier,, v. 0. t. de jeu. hooger inleggen
dan een antler fpeler.
Renvoi, m. terugzending. Le — d'un present, d'une lettre de change, de terugzending van een gefchenk, van eenen wisfelbrief. Chariot de -, retourwagen. Le-.
(conge) des troupes, het affcheid, de afclanking der troepen; t. d'imp. teekenvan
verwijzing (naar een bock of gefchrift).
La grande quantite de - s fatigue le lecteur, de groote menigte van verwifzin.
gen vermoeit den lezer ; t. de jur. 11 y
a dans cette minute de - s, qui ne sont
pas parafes , in dit concept, in deze minuut zijn verwijzingen, die niet geparapheerd zijn, die niet met den naam
onderteekend zijn Demander son - par
devant un autre juge, zijne verwijzing
voor eenen anderen regter vragen; t. de
phys. teruguiting , weigering, yr. Le
- de la lumiere par on objet, de terugficiting van het licht door een voorwerp.
Renvoyer, v. a. terug zenden, weder zenden. Il a deja, renvoye les marchandises,
hij heeft de koopwaren reeds terug gezonden; wegzenden, afdanken. - un domestique , eenen bedienden afdanker ,verwifzen. Je lui en demandai le suiet , et
pour reponse , il me renvoya a sa femme,
ik vraagde hem naar de oorzaak, aanleiding, en tot antwoord verwees hij mil
Haar zijne vrouw. - le lecteur a ce qu'on
a dit plus haut, den lezer verwifzennaar
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hetgeen men veel hooger gezegd heeft;
afwifzen. II ne le fera pas, it vous renver.
ra , hij zal het niet doen, hij zal to afivijzen; t. de pal. Il a ête renvoye quitto et absous , hij is voor het geregt vrij.
en losgefproken, op vrije voeten gefield;
uitfiellen, verfchuiven. Il ne faut pas --.
au lendemain ce qu'on pent faire dans le
jour, hetgeen men heden doen kan , moet
men niet tot morgen uitfiellen; terugflaan, affluiten, terugkaatfen. L'Ocho
renvoie les sons , de echo float de klanken
terug. La lune renvoie la lumiMte du soleil , de maan kaatst het Licht der zon
terug. Le joueur renvoie la balle , de fpeler float den bal terug.
Reoccuper,, v. a. weder, op nieuw bezit.
ten, innemen.
Reopiner, v. a. op nieuw zijne fern gown,
herftemmen.
Reordination , f. weder inwiftling. ,
Reorclonnant, m. die weder, op nieuw inwsjdt.
Reordonner,, Reord.iner,, v. a. weder inwijden. Les Anglicans renrdonnent les ministres
Lutheriens, de aanhangers der Engelfche
kerk wijden de Lutherfche leeraren,
die tot hunne partij willen overgaan,weder in.
* Reorganisation, f. weder inrigting, reor.
ganifatie ; weder herflelling van de or.
de der dingen.
* Reorganiser, v. a. weder inrigting, weder organiferen, weder bewerktuigen;
de deelen, waaruit een geheel was za.
mengogeld , en die in wanerde geraakt
zijn, weder tot ten geheel zamenfiellen,
weder in orde brengen.
Repab , m. dirabisch fpeeltuig met twee
fnaren, o.
Repaire, m. lager, hol, nest (van wilds
dieren), o.; fig. roofnest, o. fchuilplaats
der dieven, roovers ; t. de chas. mest,
drek van wolven , vosfen, hazen, enz.
Repairer, v. n. t. de chas. in het leger liggen.
Repaisser,, v. a. weder dik maken ; verdikken ; v. n. dikker worden. Paire cuire un
sirop pour le —, de jiroop laten koken
om haar to verdikken.
Repaitre , v. a. et n. voeden, voedfel no.
men, eten, fpifzen, weiden. Apres avois
repu, it s'en alla, nadat hij voedfel get.
nomen had, ging hij weg. Faire - le
betail, het vee doen voeden, weiden. Diets
a repu de manne, God beef: met manna
gefpijst; fig. - q. q. d'espdrances , de
chimeres , iemand met hoop, met herfenfchimmen voeden. Se -, vi r. fig- zich
voeden. Se - de bon aliments, zich met
goed voedfel voeden. 11 ne se repast que
de sang et de carnage, hij vindt aan het
moorden en bloed vergieten zijn genoe••
gen. 11 ne se repast pas de viandes creuses ;
de futnee, de si pen de choses, hij last
zich niet met ijdele woorden, met zoo
weinig voeder , affchepen; t. de chas. Le
cerf fait un faux -, het hert laat het y oeder vallen.
Repairrir,, zie Repetrir.
Repallement, m. vergelijking van eenig gewigt tegen het proefgewigt, yr.
Reparner,, v. a. - les toiles, linnen in vloei.
fend water uitflaan.
Repandre, v. a. florten, uitgieten, plengen; verfpreiden, uitlirooijen. - des
larmes, tranen Prier). - de 'eau par
tor-
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terre, water op den growl saitgieten. TI
a repandu du sang, hif heeft blood gefiort,
vergoten. Le soleil repand la lumiere, de
Zen verfpreidt het lick:. L'odeur que
ces fleurs repandent, de gear, dien deze
bloemen verfpreiden. Votre maitre a repandu beaucoup de clarte sur cette made•
re, uw meester beef: veel licht, helderheid over deze fief verfpreid. Il a repandu de faux bruits , hij heeft valfche
geruchten uitgellrooid. — de l'argent parmi le peuple, geld onder het y olk flrooifen, uitdeelen. Dieu repand ses graces
Comme it lui plait, God deelt zijne genade tilt, gelijk het hem behaagt ; fig. Il y
a eu bien du sang de repandu, daar is veel
bleed verrpild, verloren. Se —, v. r.
z ich verfpreiden; zich uitlaten. Les
eaux Se repandent dans les campagues, de
waterers loopen over, verfpreiden zich
over de velden. 11 s'est repandu un bruit
par la ville, qu'il etoit mort, daar heeft
zich door de flad eon gerucht verfpreid,
dat hif dood was. Il se repandit en invectives sur vous, hif lies zich in fcheld•
woorden over u Un homme fort ripen•
du dans le monde, ten mensch, dien men
in alle gezelfchappen ontmoet, die zeer
bekend is.
Reparable, adj. verbeterlijk, hergelbaar.
II a manqué une occasion, dont la perte
n'est pas —, hif eene gelegenheid
laten voorbif gaan , waarvan het verzaim
onhergelbaar is.
Reparage, tn. herhaalde, tweede fchering
van laken , yr. Tondre en —, voor de
tweede keer fcheren.
Reparateur, rn. herfieller, behouder ; t. de
theol. J. Christ est le — du genre humain
Christie: is de behouder van het menrchelijke geflacht.
Reparation, f. herfielling verbetering. Les
s des rues ont beaucoup coute, de vet-beteringen der flraten hebben veel geld gohost. J'ai, fait faire les — a necessaires
ma maison, ik heb de noodige verbeteringen aan tnifn huis laten doen; vet.goading. d'honneur, vergoeding, her.
telling van eer. Quelle — demandez vous?
Welke vergoeding vraagt gif? — a la bd.
che, boats voor het afhakkett van boomen
is eon botch.
t Repard f. merkteekets, non eons plaats,
een rioel to herkennen, weder to vinden.
Reparer, v. a. verbeteren, herflellen, weder good maken, vergoeden. On a déjà
repare ma maison, men beef: mifn huis
reeds verbeterd. une hreche dans une
muraille, g ene tires, eene flormbreuk in
ittenen muter herflellen. I1 a bien repare
sa faute, hij heeft zifnen m1:flag weder
geed gemaakt. — son honneur, zijne eer
herfiellen. — tine injure, eene beleediging vergoeden. Cette perte peut se —,
gut verlies kan weder warden good ge•
Inaakt. 11 lui faut bien du temps pour re.
parer ses forces perdues , son temps perdu,
hij heeft veel tijds noodig, om zijne verlorene krachten to herflellen , zijnets ver.
lorenen tijd weder in to halen. une
medaille, eenen gedenkpenning vernieuwen. — une etoffe de lame, seine wellen
fief weder opmaken, weder opkrasfen.
Repareur, m. die de vormen doer herleven.
Reparier,, v. a. weds', op nieuw wedden.
Reparition
solider verftisiimiag. La —

/
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de 14 lune apres l'eclipse, de wederveir.
fthsjning van de maan no da verdsiste.

ring.

Reparler, v. n. weder, op nleuw 'probe.
Je lui en al reparld depuis, ik heb federt
weder met hem daarvan geftroken.
Reparottre, v. a. weder verfchijnen, wader
veer den dag krnsen. Il n'a jamais repent
depuis, hij heeft zich faders niet wader
laten Zion, is niet weder voor den dag
gekomen.
Reparon , m. t. de tiss, vial vas di tweeds
foort, o.
Repart, m. zie Repartie.
Repartie, f. antwoord, befcheid, 0. II Id
fit une — fine, hij gaf hem eon lifts lot.
fcheid. II est prompt a la —, hl'
f it
aanflonds met zifn antweord gereed, bil
de hand. Cela est sans —' daarop lags
zich niets antwoorden.
Repartir, v. n. weder vertrekkes, afreizes:
11 revient deux fois Pannde pour revoir a
femme, et repart aussit6t, hij komt tweet
metal in het jaar tern. , om zijne vrortw
to zien, en vertrekt terflond weder; v.
n. et a. antwoorden, befcheid given. None
repartons que nous ne le ferons pas , WI
antwoorden, dat wif het niet does zul:
len. Que je reparte, laat ik befcheid0.
vets, antwoorden. Que lui avez-vous reparti? seat hebt gij hem geantwoefel?
Je repartois que son, ik antwoordde vas
neon.
Repartir, *. a. verdeelen, uitdeelen. is
r&partis, noUs , repartissons cette somme en*
tr'eux , ik verdeel, wij verdeelen daze
fern ender hen. Il repartit, it repay
tissoit les arises entre ses enfants, hif vit..
dealt, hij verdeelde de kerfen ender zif•
ne kinderen. On a reparti les troupes eft
divers quartiers, men beef: de troops', Is
verfcheidene kwartieren verdeeld.
Repartition, f. verdeeling, omdeeling, yr.
over/lag, ontflag, m. repartitie, yr. Li
— d'une somme entre plusieurs, verdeeling
van eene fom onder velars. Faire la —
des impets dans tine villa, den omflag vat?
belastingen in eene fiad maken ; de be.

lastingen in eene flad verdeelen.

Repartons, m. pl. t. d'ard. verdeelingsflak•
ken,o.pl. Le fendis est la seconde divislott
de l'ardoise reduite en —, de fplijting is
de tweede verdeeling van den in flukkeel
gebragten leifleen.
Repas , m. maaltijd , m. Il nous donna nit
— magnifique, hij gaf ons eenon prachti•
gen maaltifd. Je paye soixente cents par
—, pour cheque —, ik betaal zestig cents
veer den maaltifd,voor iederen maaltifd.
Son — est le diner, zifn eenige maaltifd
is het middageten. -- de
noces, broils/7
s.—
mai
l. — a la cicogne, maaltifd ivaar de
p eer alleen het best° ontvangt. L'heure
du —, het sale van den maaltifd: II
prend son .- a deux heures, hij houdt zijs
nen maaltijd om twee uren.
Repassage, m. terugkomst door cane plant:,
yr. uitilrijken van linnen, o. aanzettete
van eenig fnifdend gereedfchap, o.; t.
de drap. kaarden met eene lange kaarde,e:
Repasse, f. t. de boul. grof, met zemelen
vermengd, meal, o.; t. de dist. tweede
overhaliug.
Repasser, v. a. et n. weder evergaas, Wt.
der voorbif rifden, . varets b • gaani,
komes. Je vieudral vow, vOis An repas.
Zzz
sans
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sant, ik zal u in het voorbijkomen bezoeken. 11 est déjà repasse ce matin, hij is
dezen morgen reeds weder voorbij gereden , gegaan, gekomen. 11 repassera bientot par ici , hij zal weldra bier wader veer1 j Le meme bateliér nous a repasses la riviere , dezelfde fchipper beefs
on: weder over de rivier gezet. L'ar!nee a repasse lee monts, het leger is weder over de bergen getrokken.
un rasoir, een fcheermes aanzetten,
— du Mtge, /Innen flrijken. — la lime
sur un ouvrage de fer, ijzerwerk weder
overvijlen ; t. de boul. du pain au four,
oudbakken brood weder in den oven opwarmen ; t. de com. un compte, eerie
rekening nog eens overzien. — son ouvrage, zijn werk nog eens nazien, overloopen , verbeteren ; t. d'epingla — lee
epingles , de fpelden polijsten; t. de drap.
— des étoffes par la teinture, floffen nog
tens in de verw doen; nog eens verwen;
t. d'arg. un canon de fusil, eenen fnaphaan loop heet uitkloppen ; t. de tan. —les
cuirs, de huiden op nieuw bereiden; t.
de jard. — lee glides, de lanen rijven,
overfchoffelenf fig. tam. q. ch. -- dans son
esprit, dans sa memoire , jets in zijn geheugen terug roepen. Si vousrepassez dans
votre esprit tons les services, qu'il vous a
tendns vous le ferez bien , indien gij
iiile . diensten, die hij u bewezen heeft,
berinnert, ze a veer den geest brengt,
$tilt gij het wel doen. It me faut encore
4.- ma lccort, ik meet mijne les nog eens
overzien.
Repasseresse, f. t. de drap, foort van lange
wolkaarde.
ilepassette, f. zeer Rae kaarde.
Aepasseur, m. t. d'epingl. polVer der f'pel ■
den; die weder doortrekt.
RePainner, V. a. t. de drap. ( het taken)
overfcheren.
Repiver, v. a. weder befiraten, plaveijen. On
repave cette rue, men plavett deze flraat
wader.
Repayer, v. a. weder, nog sent betalen.
Repécher, v. a, weder opvisfchen. Le bro.
chet sortit du filet, mats on le repecha, de
fsoek kwam uit het net , maar men vische
is hem weder op.
Repeigner, v. a. weder kammen , overkammen.
kepeindre, v. a. wader, overfchilderen,
herfchikleren. Ce tableau est repeint,
deze fchilderij is overgefehilderd.
Repeint, m. t. de peint. herflelling eener
fchilderij, door de uitgewischte plantfen, over to fi. hilderen; de herflelde
plaatfin zel,e, vr.
Repeler. v. a. t.de meg. weder fchrubben,
de fcheerwol voo, de tweeds keer wegnemen. 11 faut ces peaux, men moot de, ze hoiden nog eens fchrubben.
Repeloter, v. a. weder, op nieuw op een
kluwen winden.
Reperdre, v. a. weder ophangen. Rependez ce chapeau, hang dezen hoed weder op.
Repenelle, f. foort van ftrik der vogelanes, m.
Repenser, v. th herdenken, overwegen,
overdenLev. J'ai repcnse ce qu'il m'a dit,
ik heb herdacht, hetgeen hij mij gezegd
heeft.
t Repentailles, f. berouw, o. boete, die een
zoodanige betalen moest , die een beloofd
hatwelijk niet voltrekken
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Repentance f. berouw, leedwezett , o. beet.
vaardigheid. Il est wort avec beaucoup
de — ses peches, hij is met viol berouw over zijne zonden, geflorven.
Repentant, zie Repentir,
epenti, m. et adj. zie Repentir.
Repenties, f. boetedoende nonnen, klopjes;
ook zulk een klooster, a.
t Repentin, burl. zie Penitent.
Repentir, m. berouw, leedwezen , o. Vous
en aurez on grand —, gij zult een groat
berouw daarover hebben. J'ai un veritable — de mes peches, ik heb ern waar
berouw over mijne zonden. Je lui par.
donne sa faute , parcequ'il en temoigne beaucoup de ik vergeef hem zijnen misflag, om dat hij veel leedwezen daarover
betoont ; t. de peint. uitgewischt beeld
enz., dat onder de verw, die het bedekt,
doorfchijnt.
se Repentir, v. r. berouw , leedwezen hobben , berouwen. Je me repens de mes peches, ik heb berouw over mijne zonden.
bien repentant de ses fautes? it en
est berouwen hem zijne misflagen? hij
beefs er berouw over. Je ne me suis pas
repenti de lui en avoir pule, het berouwt
mij niet hem daarover gefproken to
hebben. Filles repenties , boetelingen,
meisjet, die in een klooster zijn, om
boete to doen over hare begane zonden.
Repepion, m. Priem der fpeldernakers, m.
Repercer, v. a. weder doorfieken, doorboe
ren , opfieken. Ce tonneau est perce trop
bas, it faut le — plus hut, dit vat is to
laag doorboord, men moot het hooger
doorboren.
Reperceuse,
t. de joua. vrouw, die door.
fchijnend work maakt.
Repercussif, ive , adj. t. de med. terug drije
vend, naar binnen drijvend.
Repercussion, f. t. de med. terugdrijving,
injaging ; t. de phys. terugkaatfing,
wederflulting ; t. de mus. wederflag , m.
menigruldige herhaling van dezelfde
toonen.
Repercuter, v. a. t. de med. weder, terug,
naar binnen drijven, jagen. Ce'la repercute les humeurs, dat drift) de vochten
weir naar binnen, t. de phys. teruge
kaatfen, wederom doen affluiten , terug.
flaan. L'echo repercute le son, de echo
flaat het geluid tivedr terug. Les corps
polls rdpercutent les rayons de lumiere, de
gepolijste ligchamen kaat fen de firalen der
zon terug.
Reperdre, v. a. weder verliezen. J'ai re..
perdu tout ce que j'avois gagnd, ik heb al
wat ik gewonnen- had, weder verloren.
Repare, tn. t. d'arch. de sharp. merkteeken
dat men geest hoe ver iets moot worden
gebouwd, gezaagd, gehakt enz., of op
flukken die moeten worden aangevoegd ;
t. de com. Marquer les s aux mesures
ou poids qu'on etalonne, de teekens geven
aan maten of gewigten, die men ijkt ; de
merkteekenen aan eenen kijker, hoe Ver
men Bien moot uithalen.
Reperer, v. a. merkteekens doen.
aanteekenboek, zakregister,
Repertoire,
0. blaffert , tn. J'ai fait un — pour ma
propre commodite , ik heb een aanteekenbock voor mijn eigen gemak gemaakt.
Le — d'un marchand , de blaffert , het register van eenen Aoopman ; t. d'arch. —
anatonaique , groote zaal, waar men de
gee
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geraamten van dieren en tnenlchen in
orde bewaart; lijst sder tooneelflukken,
die men vertoonen zal; fig, iemand,die
van alles uitfluitfel kan geven, die van
alles weet. Elle est un — de tout ce qui
se passe dans son guarder, zij weet alles
'at in hare wijk voorvalt ,gebeurt,omgaat.
Repeser, v. a. overwegen, her-, wederwegen. Elle a repesd la viande que le boucher lui a venclue, zit* heeft het vleesch,
dat de (lager haar verkocht heeft, over(halm
gewogen, weder gewogen.
Repetailler, v. a. fain. tot vervelens toe herR6peter,, v. a. herhalen, herzeggen. Je le
lui ai repete bien dix fois, ik heb het hem
wel Lien maal herhaald. Cet echo repete
deux fois les sons, deze echo herhaalt
twee keeren de toonen. .11 ne faut pas —
la mem chose, men moet dezelfde zaak
niet herhalen. Ces ornements sont repetes dans plusieurs appartements, deze ver/ierfels zijn in verfcheidene vertrekken
herhaald , weder aangebragt. Cette porte ne sert qu'a l'antre, deze deur dient
flechts tot een tegenfluk voor de andere,
is flechts daar, em twee deuren tegen elkander over te bebben. sa lecon zijne les herhalen, overhooren. 11 repete
son sermon, hij overhoort zich zijne predikatie. Sa profession est de —, zijn beroep is voor to lezen, te herhalen (hetgeen op de hooge fchool verklaard is);
terugeifchen. un prisonnier, eenen ge•
vangenen terugeifchen. On lui a pris son
bien, it le repete (reclame), 'men heeft
hem zijn geed ontnemen, hij eischt het
terug ; t. de jur. — des temoins, getuigen weder verhooren, voor de tweede
keer hoot-en; t. de mar. repeteren , herhalen der feinen.
Reperiteur, repetitor, Teermeester, die
de leerlingen oefent , met hen herhaalt,
hetgeen zij ender andere onderwijzers
leeren. Son frere est — de rhátorique It
Pacademie d'Utrecht, zijn breeder is repeater in de welfprekendheid aan de univetliteit van Utrecht; t. de mar. herhaler der feinen. Vaissead
'Chip, hetevf lk de feinen herhaalt.
Repetition , f. herhaling , weder opzegging.
Les — s sont ennuyeuses, de herhalingen
zijn vervelend. 11 y a trop de — s dans
cette musique, in deze muzijk zijn vele
herhalingen ; opzegging , Berge oefening,
proof van een tooneelfiuk, hetgeen men
vaderhand fpelen zal , zoo ook het fpelen van hetgeen naderhand in het openboar zal gefpeeld worden, repetitie ,00k
de plaats waar zulks gefchiedt. J'ai ete
a la — de cette comedie , de ce concert,
ik ben in de repetitie van dit
van dit concert geweest; t. de jar. weder-, terugeifching; nieuw verhoor,, o.
— de depens, terugeisch van onkostem
— des temoins, verhooren„ nieuwe verhearing der getuigen. Montre It —, repetitie horolegie, dat de uren met /loan
herhaalt.
Repetrir, v. a. weder-, herkneden.
Repeuplement,
wederbevolking, wedere
bezetting, wederbeplanting , y r. Le —
d'une colonie, d'un etang, cPutj bois , de
wederbevolking van eene volkplanttng ,
wedet bezetting , wederbeplanting van ee•
nen vifver, van een bosch.
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Repeupler, ve a. weder bevolken; weder bezetten, weder bepoten. La peste a de •
peuple ce pays, on y a envoye do monde
pour le de pest heeft dit land ontvolkt, men heeft daar menfchen henen
gezonden, om hetzelve op nieuw to bevolken. un etang, eenen vifver op nieuev
van visch voorzien, bepoten, bezetten.
Ce terrain a die repeuple en bonne espèce
d'arbres, deze grond is weder met eene
goede foort van boomen bepoot geworden.
Repic, m. t. de jeu. trek in het piketfpet
van negentig oogen; fig. Fare q. q.
le faire —, iemand tot zwijgen, in verlegenheid brengen, den loci' affieken.
Repiler, v. a. overfiampen, nogrnaals 'tampen. Le poivre n'est pas pile assez fin, it
faut le , de peper is nog tiler fljn genoeg gefiampt , men moet haar op fliers's,
fiampen.
Repiquer, v. a. nogmaals, wederfieken, op
teieuw flikken.
Repisser, v. a. overfplitfen.
Repit, m. uitfiel, o. tijdvergunning, verlonging van tijd , yr. 11 n'aura pas its
moment de — qu'il ne fait fait, hij zal
geenen oogt'nblik ajds hebben, tot dat
hij het gedaan beefs. Donner du —
'a un debiteur, aan eenenfchuldenaaruit•
flel, tijdvergunning (tot betaling) goy en. Obteuir une lettre de —, eenen brief
van uitfiel tot betaling krijgen.
kepite, e, adj. gered.
Replacer, v. a. weder plaatren. Allons nous
auprês du feu, (dat) wij ens weder bij
het vuur plaatfen.
Replaider, v. a. et.n. weder pleiten, • be.
pleiten. La cause fut replaidde a oe
bunal, de zaak word voor deze regtbank
weder bepleie.
Replanclieyer on Replanchdier, v. a. weder
met hout bevloeren, weder bezolderen.
11 fallut — mon ecole , men moest mijne
fchool met nieuwe planken bevloeren.
Replanir, v. a.glad- , effen-, gelijk maken,
met de fchaaf of met het fchraapifzere
Replanter, v. a. weder planten, verplan•
ten. Cet arbre est replante , deze boom is
verplant.
Replatrage m. overpleistering, wederbe•
pleistering,v14 .; fig. dekmantel,m.; fchijn•
middel , o. Cette excuse n'est qu'un —,
deze verontrchuldiging is flechts eels
fchijnmiddel, een dekmantel.
Replatrer, v. a. overpleisteren. Ii fain -rn
cette muraille, men meet dezen muter op
nieuw bepleisteren ; fig. eenen misflag
zoeken to verfchoonen, 'melte doen otn
diets weder geed te maken; vernisfen,bee
mantelen; fleas: herfiellen.
Replatreur, m. die voor alles eene verftheo•
ning weet, die alles weet weder geed ' to
maken; fig. fam. die de misflagen enz.be.
dekt, bewimpelt.
Replet, te, Repleni, adj. dik, vet, zwaar.
lijvig. Une personne replette ou replete,
een zwaarlijvig perfoon. Vous etes devenu bleu
gij zijt zeer dik geworden.
Repletion, Evetheid des ligchaams,zwaarlijvigheid. La trop grande est • dangereuse, de al te groote zwaarlijvigheid
is gevaarlijk; voile inkomst eenen parochie , zoo dat de bezitter om geene alay
dere moor durft vragen.
Repleurer, v. n. weder, op nietov ivtenetei
fchreijen, huilene
Z Z Z 2
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Repleuvoir, v. n. weder regenen. II cornrnence A —, het begint weder to regenen
Repli,
vouw, plooi , vr. omflag , tn. Le
d'un papier, de vouw van een papier.
Le — d'une lettre, de omflag van eenen
brief, waarop het zegel fiaat. Elle Cacha la lettre dans le — de sa robe, zij verborg den brief in de vouw van Naar
kleed ; pl. kronkels, kromten. Un serpent qui se traine en longs— s, eerie Jiang
die zich in Lange kronkels voart/leept,
-kruipt; fig. het yerborgenlle deel, e•
diepte, y r. fchuilhoek , m. Dieu penêtre
dans les —s de notre conscience, God dringt
door in de fchuilhoeken, in de verborgenfle deelen van ons geweten. Dieu connoit les plis et les s du coeur humain,
God kent de geheimen van ons hart.
Replier, V. a. weder vouwen, toe- of zavien y ouwen. Repliez votre serviette , vouw
sow fervet weder op. Se —, v. r. de
gu. in geflotene gelederen terugtrekken,
afdeinzen. Le serpent se replie , de flang
kromt, kronkelt zich in elkander, maakt
verfcheidene bor gen; fig. 11 salt se —
comme it vent, hij draait in keert zich
gelijk hij wil. II s'est replie sur tine au.
tre raison, hij heeft zijne toevlugt tot
eenen anderen grond genomen. fie — sur
soi-mame , over zich zelven nadenken,
in zich zelven terugkeeren; t. de mared/. Le cheval se replie sur lui-mame ,
het paard draait zich plotfeling om.
Rdplique, f. weder antwoord, o. nadere
beantwoording. 11 n'eut point de — , hij
load geene nadere beantwoording. Voici
`ma lettre, sa reponse et ma —, bier is zijn
brief, zijn antwoord is mijn weder ahtwoord. Cet ecrit ne demeurera pas sans
dit gefchrift zal niet onbeantwoord
blifven ; t. de jur. Ie satisferai a ces objections dans ma —, ik zal aan deze zwarigheden , tegenwerpingen in miff; wederantwoord, in mijne verantwoording
yoldoen. C'est sans —, dit is zender tegenfpraak. 11 y a pen de choses, de rajsops, qui soient sans —, daar zijn weinig zaken, waar tegen men niets kan
inbrengen; t. de mess. herhaling der oktaven; laatfie woord , gezegde van den
tusfchenfpreker f o.
Rdpliquer, v. a. et n. een wederantwoord
geven, to gemoet voeren; tegen inbrengen , antwoorden. Je lui repliquai , que
ne le ferois jamais, ik antwoordde hem
weder: dat ik het nooit wide doer Sa
reponse me satisfait, je n'ai rien a y zijn
antwoord voldoet mij , ik heb niets daar
tegen in to brengen, niets daarop to
antwoorden. Ii ne repliqua rien, hij ant'woordde niets daarop. 11 ne souffre pas,
qu'on lui replique, hij duldt niot , dat
men hem tegenfpreekt.
Replisser, v. a. weder plooijen , weder in
de vouwen leggen.
Replonger, v. a. weder indompelen, weder
inflorten. La guerre nous replongea dans
de nouveaux malheurs, do oorlog dompelde , 'owe ons in nieuwe ongelukken.
11 s'est replonge dans la debauche, hij is
weder tot de losbandigheid vervallen ;
hij-is weder losbandig geworden.
vertraging ,
Repoitie,
ti epolir , v. a. weder polijsten, glad_ waken; fig. befehavels.

R EP
Itepolon,
t. de man. halve wending, ow
wending in vijf tempo's, yr.
Repomper, v. a. weder pompon, weder
ponpen.
Repondant, m. respondent, die op de antverfiteit eene openbare fie/ling betwist,
die tegen eene aangenomene "Jelling tegenwerpingen maakt ; ook : die bij het le.
zen van de mis den priester dient en
antwoordt. Ce — a fort bien soutenu
sa these, doze respondent heeft zijne "lelling , the is zeer wel flaande gehouden,
verdedigd ; t. de ins. bong. Je m'en
prendrai a son —, ik zal mij aan zijnen
berg houden. 11 a de bons — a, hij heeft
goede borgen.
Repondu, zie Rdpondre.
Repondre, v. a. et n. antwoorden. je ne
puis vous lä dessus avant de lui avoir
parld, ik kan u daarop niet antwoorden,
voor dat ik hem gefproken heb. 11 ne
m'a pas encore repondu a cette question,
a cette lettre, hij beeffs mij nog niet op
deze vraag, op dozen brief geantwoord.
Je lui ai repondu sur tomes choses, ik bob
hem op alle zaken geantwoord. Qne ne
repondez-vous , quand on vous appe1le?
waarom geeft gij geen antwoord, wanneer men n roept ? Voici sa lettre, que
faut-il y —? bier is zifn brief, wat moo
ik daarop antwoorden? 11 ne sut que
hij wist niets to antwoorden ; t. de jur.
— sane requate, een verzoekfchrift beano*.
lvoorden. Vous ne repondez pas a Mond.
neur qu'il vous fait, gij beantwoordt niet
aan de eer, die hij u aandoet. Un plaeet repondu een beantwoord fmeekfchrift.
— la messe on a la messe , den nsis lezenden priester antwoorden; farm — ad
rem, op de voorgelegde y raag beflemd
antwoorden. Faites ce qu'on vous dit, tt
ne repondez point, doe hetgeen men u
zegt, en maak geene tegenwerpingen. Ce
recipiandaire a tres-bien repondu,deze kandidaat heeft zeer wel geantwoord, heeft
zijne 'Jelling zeer wel verdedigd; overeenkomen, beantwoorden. Cette expres.
sion repond bien a mon idle, deze
drukking komt geed met mijn begrip
overeen. Le second ne repondoit pas au
premier, het tweede beantwoordde niet
aan het eerfle, kwam niet met het eerfie
overeen. L'aile droite du palais ne rdpond
pas a l'autre aile, de regter vleugel van
het paleis beantwoordt niet aan, komt
niet overeen,met den linker vleugel. 11 s'est
blesse au coude, et sa douleur lui repond
au petit doigt, hij heeft zich aan den el•
leboog gekwetst, en hij befpeurt deze
pile tot in den kleinen y inger; teitko•
men, zich tot iets uitfirekken. 11 y a
ran chemin sous terre, qui repond au canal,
daar is een weg onder den grond, die
zich tot aan de gracht uitfirekt. Ces
fenètres rdpondent sur la rue, deze venfiert
komen OP de firaat nit ;_widerkeetig vats
zijnen kant deen, west men moot, beantwoorden. Je ere suis donna beaucoup
de peines pour son education , et it y
a repondu, ik heb mij veel moeite voor
zijne opvoeding gegeven, en hij heeft
ook van zijnen kant gedaan , wat
moest , hij beef: daaraan ook beantwoord.
Son fill repond a sa vocation, zijn zoon
voldoet aan zijn beroep , neemt zijn be•
roep its ark,. La succession ne repond pas
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na zoo geleerdo
haal
dlerit
tot
rustpunt
de
erfenis
beantwoordt,
notre
attente,
a
onderzoekingen; t. d'arq. Le fusil est
,voldoet niet, aan onze verwachting, U
n'a pas repondu aux esperances, qu'on ava'a en — , de fnaphaan is ix rust , de
haan is niet e annen; t. de gr. La
concues de lui, hif heeft niet beantwoord
lecture seroit plus intelligible, s'il obseraan de hoop, die men van hem had gevoit mieux les — , het lezen zoude vet.
voed, opgevat. Tout repond a nos souflaanbaarder
zijn, indien hif moor de
baits, alles gaat naar , alles beantwoordt
rustpunien in acht cam ; t. poet. t. de
aan onze wenfchen ; t. de mardch. Ce
mus. flilfland, fate in - een vers , kleine
val repond aux eperons, dit paard volgt
rust in de mazijk. Ce vers n'a aucun —,
de fporen , laistert naar den toots. —de
dit y ore heeft geenen ftilfland, geese;
q. q. de q. ch., voor iernand , voor iets in.
fnifding ; t. de peint. rustpunt voor het
flatus, bore blijven. Je vous en reponds,
oog, o. fierke fchaduw bif eon greet
ik fla u daarvoor in, ik verzeker
licht , yr.
daarvan, ik Mir u goed daarvoor. II
het leger, de rusta repondu de lui, hij is voor hem borg Repose e, f. t. de Chas.
plaats der ivilde dieren.
gebleven. Qui repond page, die borg
rusten
laten,
nederleggen.
blifft, meet betalen ; pop. borgen, borg Reposer, v. a,
— sa jambe sur une chaise, zijn been op
blijven. PreteOui cette somme, je reponeenen floe/ later; rusten. 11 n'a pas o4 —
drai de (pour) lui, leen hem doze fom,
sa tete, hij weet niet waar hif zijn hoofd
ik wil voor hem borg blijven.
zal nederleggen; fig. — la tete, l'esprit, l'aRopons, m. tegenzang in de mis, m. —brefs,
me, het hoofd , den geest, de ziel rug•
p1. drukteeken, om de tegengangen aan
ten laten, rust verfchaffen. Cette espeto duiden.
ranee repose Paine, dose hoop geeft rust
RePon se, f. antwoord , o. Honorez-moi d'uaan
het gemoed , veer de ziel; v. n. rutvereer mif met een antwoord. C'est
ne
ten, fill zijn. 11 n'a pas repose de toute
une sotte dat is een gek antwoord.
la nuit, hif heeft den gehselen y acht niet
Preudre — de, sur q. ch., op iets antwoord
gerust, niet gellapen. k aire — une tergeven; over iets reden en antwoord gere, een land laten rusten, braak liggess.
ven. Voila une la lettre, hier is een
11 ne dort pas , it repose, hij flaapt
antwoord op den brief; prov. Telle deniet, hij ligt maar fill, hij rust Becht:.
mande , telle —, zoo als de vraag is, zoo
11
repose dans cette eglise , hij rust , hij
is ook het antwoord. I1 m'ecrit en —
ligt
begraven in deze kerk. Un cheval.
hij
fchreef
mij
tot
antwoord
ma lettre,
frais et repose, een versch en uitgerust
op mifnen brief. Il n'y a pas de — , daar
paard. De l'eau reposee, water dat door
is niet op to antwoorden, geen antwoord
fill flaan, klaar geworden is. Cette eau
noodig; lvederlegging , vr. (refutation).
est trouble, it faut la laisser —, dit water
On versa bientet sa — a ce qu'on ecrit conis onklaar, men inset net wat laten flat
tre lui, men zal weldra zijne wederleg,
Haan. Examiner une chose a tete reposde,
ging zien op hetgeen men tegen hem heeft
eene zaak ruttig, met bedagtzaamhsid
gefchreven.
onderzoeken. Un teint repose, eene ver.
Reportage, m. t. de cont. grond- of erfcijns
fate , levendige gezigtskleur. e —,.17.
in de halve ti enders bollaande , yr.
r. uitrusten. Se — sur q. q. sur q. ch.,
Reporter, v. a. terug , wederbrengen , -dra zich op letnand, op lets verlaten, begen. Ce chapeau ne me va pas bien ,
rusten. Donnez-lui le temps de se — , geef
faut le —, die heed past mij niet, gij
hem den tijd om nit to rusten. -Lee
sneer hem terug brengen ; fig. overbrentroupes se sont reposdes, de troepen hobgen, herhalen, vertellen. Vous lui avez
ben uitgerust. Si ma bourse est vide, J.
reports (rapporte) tout ce qu'on a dit ici,
me repose sur vous, wanneer mijne bears
gij hebt hem allot war overgebragt,
ledig is, verlaat ik mif op u. Je me reverhaald, wat men bier heeft gezegd.
sur votre parole , ik verlaainsij, bepose
yr.
Le
jour
du
—,
Repos,, m. rust, fiiite ,
rust op filt, woord. Je me suis repose sue
rustdag. Vous ne saurez demeurer en —,
son amitie pour moi, ik heb mij op zijne
gij kunt niet in rust blijven, gif kunt
vriendfchap veer mij verlaten, a hob
geenen oogenblik fill zijn. Le — est dour
daarop berust. Le soleil se repose dans
aprês le travail, de rust is zoet na het
les bras de Thetis, de zon zinkt in de zee ,
neem een
werk. Prenez un peu de
zif gaat ender.
weinig rust. II vit en —, hij leeft in
Reposoir,
m. t. de lit. rustaltaar in sine
laat
hem
rust, vrede. Laissez le en'-firaat aangebragt, waarop men het h.
in rust, vrede ; gerustheid, yr. Je subs
fakrament bij eene procesfie, laat ruten — de ce cOte-la, je snis la-dessus en
ten, o.; t. de pap. grotto kuip, waarin
plein —, dans un parfait , van deze zijde
het vuile van de lompen, oude lappen,
ben ik in gerustheid, over doze zaak
blifft liggen, water hierop gegoten zifnben ik volkomen gerust. Le — de la bonde, en daarna afloopt ; derde kuip der
ne conscience, de ge: ussheid van een goed
indigo
bereldet s ook diablotin genoemd.
geweten. Dormir en — sur une affaire ,
wegens eene zaak rststig fl .pen ; flaap , m. Reposseder, v. a nog eens bezitten.
hij flaapt, t Repostaille, f. antwoord, o.
11 dort, ne troublez pas son
floor zijnen flaap, zijne rust niet; t. t Repostement, adv. in het gebeim, in bet
verborgene.
rustbank,
-plaats,
d'arch. d'escalier,
vr. Les — de cet escalier sont trop pe- Repotence, adj. t. de Was. Croix — ee,Idubbel krukke kruis.
tits, de rustplaatfen van doze trap zijn
flepous, m. t. de mac. more el , kalk met
to klein. On a plusieurs — dans ce jardin,
tras of fleengruis vermengd.
men heeft verfcheidene rustbanken,-plaat.
fen in dozen tarn; rustpunt, Cettc kepouser, v. a. hertrouwen.
Repoussable, adj. dat men teruelooten, of.
narration agreable sert de —, apres des te
weren, terug driiveis Rau or meet.
clierches si savantes, dit aawgenaaou yeran.
zzzs
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Repoussant, e, adj. terugfiootend, Valg
fluiten-d.
Repoussement , m. terugdrijving, afwering ,
terugflooting , y r. Cette contusion a ete
causee par le — de son fusil, deze kneuzing
is. veroorzeakt door de terugft ooting van
zijnen fnaphaan. Le — des plantes, het
vitbotten der planter.
Repousser, v. a. et n. terug drijven, -flooten, -jagen, afweren. La sendnelle repoussa ceux qui vouloient passer,
de fchildwacht dreef, joeg degenen terug, die wilden voorbijgaan. Les enne
mis sons repousses, de vijanden zijn terug gedreven , geflagen. 11 repoussa la
balle avec force , hij floeg den g al met
kracht terug. Je l'ai repousse de la main,
ik heb hem met de hand terug geflooten,
geflagen.
une injure , eene beleediging
svreken. une tentation, eene verzoeking lvederflaan, dezelve afkeeren, afweren. Ce ressort ne repousse pas assez ,
doze veer fleet niet genoeg terug ; op
nieuw uitbotten, weder uitloopen , nitfchieten, nieuwe knoppen fchteten. Les
arbres repoussent an princemps, de boomen
loopen in de lessee weder nit. Ces plantes
oat repousse de nouvelles feuilles, deze
lan t en hebben nieuwe bladeren ge.
fchoten.
Repoussoir, m. t. de met. drevel, m.drijfo. door flag, m. Donnez-moi votre —
pour faire sorter ce clots, goof mij u drijfifter ens dozen fpijker nit to flaan. Le
— du dentiste, randtrekker voor de wortels der tandems; t. de sculp. fieenhouivers
beitel.
Repouster, v. a. het kruid hcen en weder
fchudden, ow jet- de klompjes en belletjes nit to maken.
Reprehensible, adj. berispelijk , beflrafelijk. Sa conduite est zip; gedrag is
berispelijk.
Reprehensif, ice; ack. berispend, befiraffend.
Reprehension, f.berisping, befirajfing. Catte action est digne de —, deze aaad is berisping, befiraffing waardig.
Reprendre4 v. a. hernemen, weder-, terug
• nemen , op nieuw krijgen ,herva:ten,enz.
L'ennemi a repris la vile, de vijand heeft
de flad hernomen. 11 reprendia son ancien
domestique a son service, hij zal zijnen
euden knecht weder in zijnen dienst nosun. Nous reprimes le grand chemin , wij
floegen den gemeenen weg weder in.
weder mood krijgen, fcheppen.
—courage,
La fievre l'a repris, lui a repris, de koorts
beef: hens weder aangetast. La veuvc
reprend sur la succession ce qui lui est du ,
de weduwe neemt nit de erfenis voorust,
svat hoar toekomt. — le dessus dans une
affaire, op nieuw de overhand in eene
zaak krijgen. ses anciennes habitudes,
zijne oude gewoonten weder aannemen.
Reprenons notre discours oil nous en etions,
laat ens ons gefprek hervatten, seeder
opvatten, waar wij zijn jiaan gebleven.
Vous y voila repris, dear zijt gif op
nieuw gevangen ; dear betrapt men u
sur lui, dear is
weder. 11 n'y a rien
van hem niets te haler. une maille qui
etoit rompue, eenen Reek, die gevallen
was, weder opnemen, opvatten. 11 faut
— la chose de plus haut , men moot de zaak
verder,, hooger opvatten ; men moot verder in de zaak terug _keeren, dezeire
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narpeuren.
ses esprits, weder tot zich
zelven komen. haleine, weder adern
fcheppen; t. de man. Ce cheval prend
bien , dit paard verwisfele Toed met de
voeten (wanneer hetzelve in galop geweest is, en den daarmede ophondt); t.
de mac. _ tin mur sous oeuvre , eenen
motor van onderen verbeteren; t. de jur.
— tine instance , een regtsvervolg, refits.
geding op nieuw hervatten; v. n. herne.
men , antwoorden, befcheid ge y en. 11 est
vrai, reprit-il, het is wear , hernam , ant
woordde hij. q. q., iemaed berispen,
een verwijt geven. Je ne vois rien a —
sa conduite, ik zie niets aan zijn gedrag
te berispen. J'ai one chose a — en cela,
ik hob eene zaak daartegen. On l'a repris de cette insolence , men heeft hens
over zijne onbefchaamdheid berispt, be..
draft. Il trouve q. ch. a — dans les moil
leurs auteurs, hij eindt aan de beste fchrijvers lets to beris pen, lets op hen eau to
morken; t. mil. Reprenez vos rangs ! her'lett ewe gelederen! Reprenez vos distan,
ces! opent uwe gelederen! t. de mar. —
une manoeuvre, tin cordage, een eind
touw , dat geflaan beef: en flap is
geworden, weder aanhalen of flijf zeeten. — les haubans et etais, want en flan.
gen aanzetten. — la tournevire , den ka..
belring fchikken. — un palan, eenen to
kel, talie nitfchaken. us' vaisseau,een
fchip dat genomen was, den vijand weder ontnemen. — le large , weder de ruimte houden ; v. U. seeder wortelen krijgen, fchieten. Cet arbre a bon reps-is,
deze boom heeft weder good wortelen gefchoten; fig. Lear amitie reprend , hunne
vriendfchap hervat zich weder, knoopt
zich weder aan. Se —, v. r. zich weder
lluiten; zich bezinnen, zich hervatten.
La plaie se reprend, de wond fluit zich
weder. 11 avoit mat prononce ce mot ,mais
it s'est repris sur le champ , hij had out
word flecht nitgefproken, -s,s1 aar hij hervette, bezon zich op het oogenblik.
R.epreneur, m. berisper,, vitt,r.
Represaille , f. ord. pl. wederwraak, gelif.
ke vergelding. Cette est trop forte,
doze wederwraak is te flerk. S'ils client
nos prisonniers, on tuera les leurs par droit
de —s, wanneer zij onze gevangenen dooden, zal amen de hunnen, nit regt vats
gelijke vergelding, ook dooden.
Represailler, v. a. wederwraak, vergelding
nemen.
Representant, m. plaatsvervanger, pleatsbekleeder,, vereegenwoordiger. Les — to
du peuple Pan mil sept cent quatre-vingt
quinze, de vertegenwoordigers van het yolk
in het jean Il a un — au service,
hij heeft eenen plaatsvervanger in dienst.
Le fils, comme — de son pore, de zoos;
als plaatsvervanger zijns vaders.
Representatif, ive, adj. i.ertegenwoordigend,
verbeeldend, afbeeldend, vertoonend. Les
awbassadeurs one le caractere —, de afgezanten ftellen voor, vertegenwoordtgen
hunne heeren, meesters. Les ceremonies
de Pancie, ne loi etoient y es, etoient des
figures — y es des mysthes de la loi nou-

velle, de plegtigheden van het oude verbond , van de oude wet, waren verheek•
dead, waren afbeeldfels van de geheimen van het nicuwe verbond.
Representation, f. vertoosing iverbeelding,
af.
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afbeelding; fehilderij;voorffelling,vertegenwoordiging; eerbiedig vertoog, o.
L'arret ordonne la — des titres , het befluit
beveelt de vertooning der bewifzen, der
oorkonden. C'est two — de saint, dat is
de afbeelding, de fehilderif van eenen
heilige.7. La ,premiere
d'une tragedie,
de eerfle
, vertooning van
een treurrpel. Permettez-moi de eons faire ma —, veroorleof 112if
mij toe u
milt; eerbiedig vertoog to doer; ; t. dips.
Cette place exige cue grande deze plaats
vereischt eenen perfects van grout aanzien; t. de jur. 11 vient a cette succession
par droit de —, hij komt tot deze erfexis uit regt van vertegenwoordiging ; t.
de rel. cath. ledige doodkist. Des cierges
braloient autour de la —, er brandden
waskaarfen rondom de doodkist.
Representer, v. a. voorflellen, afbeelden,
yerbeelden, vertoonen, voorleggen, voor
even flellen , under het oog brengen; affchilderen ; aanwijzen; vertegenwoordigen, Bens anderen plants bekleeden. Ne.
me representez plus cet homme, ,fiel
dezen man niet meer voor. On lui representa le peril, auquel it s'exposoit,
men 'hide hem het gevaar voor, iwaaroats hij zich blootflelde. Ce tableau represente le saint Sebastien, deze fchilderij 'telt den heiligen Sebastiaan voor.
Cola est represents au naturel, dat is Haar
het levers afgebeeld. Les ceremonies de
l'apcienne loi representoient les mysteres
de la loi nouvelle, de plegtigheden van
net nude, verbeelden de geheimen van het
nieuwe, verbond. Il n'a pas encore reprosente ses titres, hij heeft zijne bewijzen,
zijne oorkonden nog niet vertoond,voorgelegd. 11 nous a represents les approches de la wort avec des couleurs tree-viyes, hij heeft one de aannadering des
doods met zeer levendige kleuren afgefehilderd, voor oogen gefleld. 11 representoit fort biers le principal, le premier
personnage , hij flelde voor, fpeelde zeer
good de hoofdrol, den eerflen perfoon.
On a represente la wort de Cesar, men
heeft den doo4 van Cefar gefpeeld, vertoond. Les ambassadeurs representent leurs
souverains , de afgezanten vertegenwoordigen hunne vorsten , fouvereinen.
11 reprêsente sa mere, it doit partager
avec les soeurs de sa * mere , hij beAlctdt de plaats van zijne moeder, hij
tnoet met de zusters van zijne moeder
deelen. I1 faut lui — son devoir, men
moei hem zijnen pligt ender het oog boaden. Ce lieu me represente toujours la perte que j'y ai faite , deze plaats wijst mij
altoos aan, herinnert mij altoos aan,
het verlies , dat ik daar geleden hob ;
v.'n. 11 represente bien, it — avec dignite, hij bekleedt zijne plaats geed, met
Taardigheid; hij geeft zich eon greet
aanzien; hij leeft op eenengrooten voet;
hij leeft ass een groot hoer. Se —, v. r.
zich voorgellen, zich vertoonen , zich
verbeelden, enz. Cinque fois quo je passe par la, je me represente ce qui m'y est
arrive, zoo ditteijls ik daar voorbij tome, flel it mij voor, herinner ik ad],
hetgeen niij daar gebeurd is. Je me
representois si viveme p t tous les objets ,
ik verbeelde mil zoo lcvendig alle veer-
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werpen. tl etoit oblige de se —, hij was
genoodzaakt zich to vertoonen.
*Repressif, l ye, adj. beteugelend, firersmend, bedwingend, tegenhoudend. Des
lois — ves, wetten die betekgelen , flretn.
men.
* Repression, f. beteugeling, firemming.,
bedainging. La — des crimes, de besets.
geling , firemming der misdaden.
Repréter, v. a. seeder nitleenen, to luso
geven. Il m'a remis cette somme, et je
l'ai reprètee a un autre, hij beefs mij
ze fern terug gegeven en ik heb ze
nen anderen to leen gegeven.
Reprier, v. a. weder verzoeken, bidden;
op zijne beurt noodigen. 11 a ete prix ' I
diner partont, mais it n'a reprie personae,
hij is overal ten eten gevraagd geworden,
maar hij heeft niemand seeder verzockt.
Reprimable, adj. dat beteugeld, gefluit kat,
of moet worden , to beteugelen is. C'est une
licence —, dat is eene vrijheid, die gofelt moot warden.
Reprimande , f. beflraffing, berisping. Je
lui ferai une legere — , ik zal hem eons
ligte bellraffing does. Cela merite une
bonne —, dat verdient e6. ne goede be.
risping.
Reprimander, v. a. berispen, beffiagen.
ne pent souireir d'être — 6, hij kan niet
dulden , dat men hem berispt. On l'a
fort — a sur ce sujet, men beef; hem over
dit onderwerp zeer beflraft. Je Pen ai
— e, ik heb hem daarover cone goede be.
risping gegeven.
Reprimer, v. a. beteugelen, fluiten, be.
dwingen, tegen-, terughouden, onderdrukken. La severite des lois reprice les
michants, de (irengheid der wetten beteugelt de boosdoeners. Cela a F 6 ses
passions, dit heeft zijne drifen heteee.
geld. II font chercher It — sa colere, men
moot zijnen toorn zoeken re onderdruk.
ken, to fluiten.
Reptis, e, zie Reprendre.
Reprise, fikervatting , herneming, wederwegnetning, herovering, herwinning ,
wederbernagtiging, wederverovering,
La — d'un prods, de kervatting van een
regtsgeding. La d'un ouvrage. de hervatting van een work. La — de cette
vine fut difficile , de herwinning, wederbernagtiging van deze flad Was tacteijc.
lijk ; t. d'arch. verbetering aan den fleet
van eenen tnuur,, nieuwe grondmuur ;t. de
me. hervatting ; hervattingsteeken, a.
het tweeds gedeelte van eon muzijkfluk.
J'ainse mieux la — de cot air que le QOM.
mencement, het tweeds gedeelte van doze aria, van dit zangfluk behaagt mif
meer, dan het begin; t. de. poet. letter
gedeelte van een rondeel, muzijkflut ,
dat eindigt, zoo all het begins.; a. de
jur. Lea — s ou matrimoniales, hugest;
eons weduwe, of de kinderen regt hobben vooruit to nemen van tens erfetzit,
of van de goederen van eenen man; foot':
van herwelijks-veorwaarde. Elle aura de is
peine a avoir seulement- ses
s,
zal
naauwelijks krijgen hetgeen zij veer.
nit moet hebben; t. de man. lesfer
de rust; ieder weder op niesw begannen les. La — de ce cheval est map loiigue, de les op dit paard duurt to tang.
Chaque &oiler fait ordinairement troll;
s
z surz chaque coeval, ieder leerlitzg keert
gc•
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getneenlijk drie lesfen op jeerer petard.;
t. d4 mat, hernernen fchip
Corte fro*
sate amêne une dit fregat brengt
een hernomen fchip mede ; t. de. mon.
nieuwe proef van hetzelfde gemunte flak
geld ; t. de jeu. bepaald getal fpelen;
het op nieuw rond JPelen; nieuw feel,
P. Ile ons iond trois d'hombre, zij hebhen het ornberrpel drie keeren rond gefteeld. Its sont a leur seconde — de quadrille, zij fpelen hun kadrielfe voor de
,tweede keer rond; koopkaart bij bet
iansquenet, zeker hazardfpel; t. de fin.
de corr. uitflaande penningen, die de
rekessingvoerder in de uitgave om
to kunnen fluiten; t. de med. — d'une
saladie, nieuwe aanval van ziekte, weeier inflorting ; t. de boul. zemel engrut.
Is, die na het eerfte malen achterblijft;
I. de cont. sit-, verbetering. Faire une
un habit, eene verbetering aan een
,geed makers; t. de bot. zie Orpin; t. de
point. 'overwerkang. II y a la quelque
d'un autre auteur , bier is eene ornge.
iverkte plaats van eenen anderen fchrifver; t. de fauc. L'oiseau vole a la —,
sverdt gezegd, wanneer de yolk, vogel
zich in de vlugt verfcheidene keeren op.
leoudt ; t. d'hydraul. L'eau va par —, het
water wordt trapswijze in de hoogte go.
dreven. Travailler a diverses —s, par —s,
bij verfehillende verpoozingen werken.
Ce livre a ete imprimis a plusieurs s,dit
back is bij verpoozingen gedrukt, men
heeft van tijd tot tijd dit boek gedrukt.
Repriser, v. a. weder-, herfchatren, nog
ons waarderen. On a fait — les meubles
fat un autre, men heeft het huisraad
disor eenen anderen laten herfchatten, weder waarderen.
Reprobation, f. t. de theol. verwerping. La
— est opposee a la predestination, de vet-werping is der verkiezing tegenoverge.
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La des etres, bet vermogan, de'vatbaarheid van de voortplanting der wezent„
Reproductible, adj. weder voortbrengbaar,,
dat weder kanwordenvoortgeplant,voort.
gebragt.
Reproduction, f. nieuwe, weder veortbren.
ging , voortplanting. La — des planter,
de nieuwe voortbrenging der planten.

Dans les animaux la generation est la seule
voie, le seul moyen de —, bij de dieren

is de voortteling de eenige weg, het es-

nige middel van voortplanting.
Reproduire, v. a. weder voortbrengen, op
nieaw to voorfchijn brongen. En coupant les branches des arbres pros du tronc
it produit de jeunes pousses, wanneer men
de takken der boomen bij den flam afhakt , brengt hij weder ninny* fcheuten
wort; t. de pal. — des moyens, gron.
den, bewijsgronden op nieuw voortbrengen. 11 commence a se — dans le monde,
hij begins zich in de wereld to vertoo•
nen, onder de menfChen to komen.
Repromission, f. t. d'ecrit. salute, belofte,
toezegging.
Repromettre, v. a. weder beloven. I1 me
l'a promis . et repromis , et it n'en a
nets fait, hij beef: het tnif beloofd en
weder beloofd, en hij heeft het niet gel d, m. verworpeling:, verdoemds,
bulv
Reparan
goddeloos mensch, booswscht. Plat - b Dieu que je ne Bois pas au nombre des —a,
Ged geve, dat ile niet onder het getal
der verdoemden zij. Il a les sentimens d'un
hij heeft de gevoelens van eenen var.
worpeling, van eenen booswicht.
Reprouver, v. a. weder bewijzen. Il l's
reprouve, hij hoof: het weder bewezen.
Reprouver, v. a. verwerpen, afkeuren; ver.
doemen. Malheureux celui qui est reprouye de Dieu, ongelukkig is de gene , die
van God verworpen is. L'eglise a reprouye cette doctrine, de kerk heeft doze leer
afgekeurd, La pierre que les architectes
ont reprouvee, de fleen, die de bouwlie.
den verworpen hebben.
Reptile, adj. kruipend. Un animal een
kruipend Bier; fig. laag; a. m. La classe des — 5, de klasfe (3de klasfe van bet
dierenrijk) der kruipende dieren. Le
lezard est un —, de hagedis is een kruipend'
gedlerte.
Republicain, f, republikein, rope.
blikeinrcla vrouw, republikeinsgezinde,
gemeenebestgezinde. C ' CSD un vrai—,het
is een echte repubiikein.
Républicain e, adj. republikeinsch, tot het
gemeenebest behoorende. Un gouvernerepublikeinfche, vrije flaats.ment

Reprochable, adj. berispelijk , firajbaar.
Une action —, eene flrafbare daad. Cette conduite est —, die gedrag is berisieelijk; t. de pal, Un temoin een
iwraakbaar getuige (die geen geloofverdient).
Reproche, m. verwijt, e. befiraifing, vr.
ne merits point de —, hij verdient geen
verwiit. Ces — s sont injustes, deze beftralingen, verwijtingen, lakingen, be.
rispingen zijn onregtvaardig. Sa vie est
sans —, zijn leven is onberispelijk ; t.
de pal. verwerping , wraking van getui.
gen, vr,; prov. A Bien faire it n'y a
point de —, men moot altoos opregt handelete:
Roprocher, v. a. verwiften berispen, ender den nous wrijven hefchuldigen.
* rReipeur binligc;inement , adv. republikeinsch,
Iui reprocha sa faute, hij verweet hem zijop eene republikeinfche wijze.
nen esisflag. Elle lei reprochera son in• • R4publicaniser, v. n. met genegendheiden

gratitude, zij zal hem zijne ondankbaar-

zucht veer eene republikeinfche rege-

ring ingenomen zijn; v. a. republikeinschheld onder den nous wrijven. On ne saugezind maken.
roit lei rien—, men kan hem niets verwijten, niets ten taste leggen; t. de pal.
* Républicanisme, f. gehechtheid, aanhankelijkheid aan eene republikeinfche flaats*,
getuigen weaken, afkeuren,
—destmoin,

verwerpen. Se — , v. pers. zich zelven
verwijtingen doen , zich verwijten. Je Iterpougbe lricnoTse, adj. et a. m. lid van eon ge.
meenebest.
use anis souvent reproche de ne l'avoir pas
dit ik heb mij zelven dikwijls vetwe Republique, f. gemeenebest, o. ropubliek,
on. La —Franfaise est aaeten , het niet gezegd se hebben.
y r. vrije
vervie.
antie, fie Franfche republiek
Reproclactibilitè, fi t. de phys. vaebaarheid,
sigeofehdp oei veertgeplairt to warden.

tigd. Drutui fat le foutlarenr(de la — Ro•

RZV

mains) t Brutus was de fliehter van de
*me:niche republiek ; float, m. Tibere

:to?
It t A
genie * g am krenken. Cette campagne ra
mis en —, deze veldtogt beef: hem roens

ale parloit que de son affection pour la —,
verworven, door dezen veldtogt heeft
Tiberius fprak van niets, dan van zijne
hij roem verkregen. Acquerir de la —,
liefde voor den flaat. Les abeilles forin eer,, in aanzien komen,beroemdworden.
moat one espece de —, de bijen Taken Reputer, v. a. houden, achten , aanzien,
eene foort van flaat ult. ; fig. 'La — des fchatten. On le repute homme sage, men
lettres, de geleetde wereld, het gesneenehood:- hens voor een' wijzen man. Il ne
best der letteren.
le repute pas capable de cet emploi, hij
Repute, m. foort van halsfirik bij do voache hem ;stet in float tot dezen post.
gelaars om vogels to vangen.
Un homme absent pour les airaires de sa
Repudiation, f. verflooting eener echte vrouw.
compagnie est repute (cense) present, een
La— emit autorisee par la loi de Moise, de
man, die wegens zaken van zijn gezet.
verflooting van eene echte vrouw was fchap (ex officio) afwezend is, wordt gedoor de wet van Mazes veroorloofd. Les
houder veer tegenwoordig.
fiancailles, chez les Romains, pouvoient Requart, m. (lees rekart), t. de cout. zes.
ktre rompues par la —, bij de Romeinen
tiende gedeelte der waarde eener vet,•
konde de ondertrouw door eene 1 7er/hovreemde erfenis, e.
sing gebroken worden. La — s'appele di- Rdquerable, adj. t. de cont. dat verzocht,
vorce parmi les Chrêtiens, bij de Christegaischt kan worden, vatbaar voor eenen
tenen wordt de yes-fleeting eener echte eisch.
vrouw, echtfcheiding genoemd; t. de jur. Requerant, m. —e; 1. t. de pal. die een ververflooting , van de hand wijzing. La zoekfchrift inlevert, eircher. C'est son
d'une succession est permise a tout herifrere qui est —, zijn breeder is eifeher;
tier, de van de hand wijzing eener erfe.
adj. eifchende, verzoekende.
nis is aan elk erfgenaam veroorloofd.
Requerir, v. a. verzoeken, aanzoaken; elRepudier, v. a. verflooten. II a repudie sa
fchen , vorderen. Qui vous en a requis?
femme, hij heeft zijne vrouw verflooten.
wie heeft u daarom verzocht ? Je veux
Salome, soeur du roi Herode repudia son
vous — d'une grace,; ik wi 1 a om cone goose
marl, Salome , zuster van den koningHereverzoeken. J'ai ete requis de le faire, ile
des verfilet Karen man ;t. de jur. une suc- ben verzocht geworden om het to deen.
cession , eene erfenis verflooten, van de
Cela requierc votre presence, dat vordert
hand wizen; fig. C'est une doctrine reowe tegenwoordigheid. La necessite le repudiee generalement, dit is eene algequiert, de neod vereischt dit. 11 a tom,
meets verworpene leer.
ter les qualites requires pour cet emploi, hij
Repu, e, gevoerd part. van R.epaltre; fig.
heeft alle vereischte hoedanigheden tot
afgevreten.
dit ambt ; uitfchrijven, eifchen. On a
Repue, f. nsaaltijd, m.
requis taut de chevaux, tant d'hommes pour
Repugnance, f. weérzin, tegenzin, afkeer,
cette expedition, men heeft zoo en zoo
y a consenti non sans beaucoup de
veel paarden, menfchen voor dezen veldhij heeft niet zonder veel tegenzin
togt uitgefchreven, geg ischt; wederha-.
daarin toegeflemd. Son frêre a de la —
len, terughalen, o. On alla — ce qu'on
au, pour, le mariage, zijn brooder heeft
avoit cache, men ging terughalen, hetgeen
Canon afkeer van het huwelijk. J'ai une men verborgen had. Il fit — le medecin,
— a dissimuler, ik heb eenen afkeer van
hij diet den geneesheer wederom halen.
veinzen.
Requéte , f. t. de jun. fmeekfchrift, verzoekRepugnant, e, adj. tegetellrijdig, afkeerig.
fchrift,rekwest , verzoek , a. pati tie, bede ,
Repugner, v. n. tegenJlrijden , wederfireyr. 11 demande par sa —, hij vraagt in
yen, jirijdig zijn, tegenflaan. Ces chazijn fmeekfchrift. Repondre a une —, op
ses repugnent l'une a Pautre doze dingen
een verzoekfchrift antwoorden. On a re•
firijden tegen elkander. Cela repugue
fuse sa —, men heeft zijn verzoek' afge.
ce qu'il a dit, dit firifdt tegen hetgeen Hagen. J'ai fait droit a sa —, ik heb zij•
hij heeft gezegd. Cet usage répugne
ne bode vervuld; t. de cuffs. Pites de —,
nos moeurs , dit gebruik is flrijelig met
kleine pastijen van kleine flukken gevoonze zeden. je répugne a cet avis, ik ben gelte ; t. de chas. weder opzeeketz, opfpeu.
tegen doze meening. Cela me repugne, ran van wild, o.
dit flaat mij tegen.
Requeter, v. a. t. de chas. weder, op nieuw
11.6pulluler, v. n. weder in menigte nit.
opfpeuren. -- le cerf, het hers weder
fpruiten, uitbetten. Les mauvaises her- opfpeuren.
(de dooden, o. zielmis ; vs.
bes repullulent dans notre jardin, het on. Requiem, m. (lees rekuieme), gebed voor
kruid fpruit wader in menigte uit in Requin, m. (lees rekein) t. d'hist. nat. haai.
onzen twin.
Etre devorê par un —, door eenen haai
Repulsif, ive, adj. t. de phys. terugdrifvend.
verflonden worden.
Force — l ye , terugdriivende kracht.
Requinquee , f. oude vrouw die zich opfchikt.
Repulsion, f. t. de phys. terugdrijving, te. Requinquer,, se —, v. pers. fain. zich opfchik•
rugguwing.
ken , optooijen.
t R epupiaire , tn. verliefde grijsaard die op Requint, m. vijfde van een vijfde gedeelte,
Joel is , oude verliefde gek.
de vijfde penning van het vijfde deel
Repurgatif, ive, adj. dat weder zuivert.
der waarde van eenig leengoed.
R.epurger, v. a. weder , op nieuw zuiveren R.equiper, v. a. weder uitrusten, toerststen.
weder doers purgeren.
— un vaisseau , een fchip weder uitrusten.
Reputation , t. gerucht , o. goede naam , Requis, e, adj. vereischt, noodzakeliik,
roem, m. eer, foam. 11 joust d'une bonne
begeerd.
hij flaat in cones:, goeden naam; req. Requise, f. Chose de--; sets fchaarsch, go.
11 est perdu de —, zijn goede naava is ge
zachts. Cette denree sera de — 4 deze setheel reg. Petdre q. q. de —, sensansh
waar zal gezocht,Vehaarseh worden.

ZzzS

Re.

sloe
RE S
Requisition, f. verzoek, aanzoek, o. begeerte, bode, yr. 11 est venu a la - de sa
femme, hij is gekomen op het aanzoek
van zijne vrouw; (nouv.) eisch , m. op
eifching van wege den flaat , requifiste.
Bilettre en -, in requifitie jlellen. On
snit deux cents voitures, et quatre cents
chevaux en -, men narn twee honderd rijtuigen en vier honderd paarden in requifitie , in beflag ; heffing van manfchappen tot den krijgsdienst. On fit une - de tons
les jeunes gens de 18 ans, alle jonge lieden van 18 jaren eischte men op.
• Requisitionnaire, m. die tot den dienst is
opgaischt, opgeroepen.
Requisitoire m. geregtelijke vordering,vr.
eisch, m. Satisfaire a -, aan den geregtelijken eisch voldoen; last , m. bevel ,
0. om eenen misdadiger, vlugteling te
vatten ; flekbrief, m. uitfchrijving, yr.
Rere, zie Raire.
Rere fief, zie Arriêre-fief..
Rere-vassal, zie Arriere-vassal.
Resacrer, zie Ressacrer.
Resaigner, zie Ressaigner.
Resalsir, zi gRessaisir, enz.
Resarcele, e, adj. t. de bias. Croix - e,
kruis, dat een ander kruis influit.
Resarcler, v. a. op nieuw, weder wieden.
Resausser, v. a. overfaufen.
Resauter, v. a. zie Ressauter.
Rescampir, zie Recampir.
Rescif,zie Ressif.
Rescindant, middel, verzoek om eon befluit, eene akte to doen vernietigen, o.
Rescinder, v. a. t. de pal. (eene akte) vers.
nietigen, te niet doen. Les partages peuvent etre rescindes pour cause de violence
on de dol, de verdeelingen kunnen vernietigd worden wegens dwang of bedrog.
Rescision , f. teniet doening, vernietiging,
op.beffing van eenig gefchrift, enz. Il a
demande la - de cet acie, hij heeft gevraagd om de vernietiging van deze akte. Sa demande en - de partage a ere
admise, zijn verzoek om de opheffing der
deeling is aangenomen, toegejtaan geworden.
Rescisoire, t. de prat. voorname beweeggrond van vernietiging eener zaak in
verfchil.
t Rescousser, v. a. zie Secourir.
Rescription, f. reit, iftelijke aanwijzing tot
betaling. S'il ne pent me payer, je loi
demanderai une
sur monsieur B. , wan.
neer bij rail niet kan hetalen, zal ik
hem eene fchriftelijke aanwijzing, eene
asfignatie op den hoer B. vragen.
Resent, m. t. de jur. fchrif:elijk antwoord
of befluit van eenen vorst, o. paufelijk
bevelfehrift (bulle, monitoire), o.
klein net, network, o. Un Roseau,
de soie, een zijden net. Sa soeur porte
une coilfe de - noir, zijne zuster draagt
een zwart mutsnetje ; pruiknetje, o ; t.
d'anat. network in het ligchaam der men,
fchen en dieren, o.; t. d'hist. nat. foort
van fchelp , van Hang; t. de bias. Ornement a —, netvormig
o.
Resecher, zie Ressecher.
Resecte, f. t. de geom. rerecte , gedeelte
der as van eene kromme liin tasfchen den
top en de tangent of raaklijn.
Resemer,, v. a. overzaaijen.
Reseda, m. t. de bat. refeda, neerzet, o.
t stelever, v. a. doorhalen aflpoelen.
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Reservation, f'. voorbehouding.
Reserve, f. uitzondering , voorbehouding.
Faire des - s dans un contrat, in een kontrakt uitzonderingen maken, zich iets
voorbehouden. II m'a vendu sa maison sans
aucune hij beefs mij zijn,huis zonder
eenige voorbehouding verkocht. Les de sa terre montent plus haut que ce qui
est afferme , Isetgeen hij van zijne goederen heeft voorbehouden, is veer meet dan
vereacht is; behoedzaamheid, ornzigtigbeid, achterhotedendheid, befcheidenheid. 11 faut parler avec beaucoup de -,
men moet met reel omzigtigheid fpreken.
11 taut user de - avec ces gens-la, met deze menfchen moet men behoedzaam omgaan,rnoet men behoedzaamheid gebruiken;
t. de gu. Corps de -, achterhoede , corps
tot onderfleuning. 11 detacha dix mills
hommes du corps de -, hij zond lien duizend Vial; van de referve, van de achterhoede af: Ce vaisseau etoit de la -, de
referve fchepen , fchepen van de achterhoede ; t. de cont. Des - s coutumieres,
goederen, die, volgens een oud gebruik,
bij uiterflen wil, niet aan eenen anderen kunnen vermaakt warden, Sta tenir sur la -, op zijne hoede blijven ; a la
-, adv. uitgenomen , behalve. 11 a tout
dissipe a la - de cette maison, hij beefs
alles doorgebragt, uitgenomen dit huis ;
en -, adv. ter zijde , in voorraad. Pal
mis quelque chose en -, ik hob iets ter
zijde gelegd. J'ai toujours q. ch. en -,
ik heb altijd icts in voorraad. Sans
adv. zonder bepaling, zonder uitzonde.
ring. Je suis a vows sans -, ik ben zon.
der uitzondering, geheel en al tot awn;
dienst.
Reserve , eadj. achterhoudend ; ornzigtig , voorzigtig , behoedzaam. Il faut kre
- en raillant , men moet omzigtig zijn, als
men fchertst. Il faut que vous soyez - avec
ces gensla, bij deze lieden most gij behoedzaam zijn. Je rien de - pour
vows, ik heb niets voor u te verzwijgen,
niece geheim voor u. Une autre fois, je
serai plus - a dire mon avis , op eene andes e 'keer zal ik voorzigtiger zijn van
mijnen raad te geven. Elle fait bien la
- , zij gaat zeer behoedzaam tewerk ;
zij wil fchijncn deugdzamer te zijn dun
zij is.
Reserver, v. a. voorbehouden, bedivgen,
achterhouden, terughouden, befparen,
ter zijde leggen, bewaren. II a vendu
les fruits de son jardin, et s'en est reserve
trois arbres, hij heeft de vruchten van
zijnen tuin verkocht, era beef: zich maatdrie boomen voorbehouden, uithedonvgen.
Je ne veux point vows arreter davantage, je
reserve le reste a un autre temps, ik
i/
niet langer ophouden, ik houd het oyerige terug tot op eenen anderen til'd.
Reserves ces discours pour une autre fois,
befpaar dit gefptek tot op eene andere
keer. - de l'argent pour les besoins im.
prevus, geld vo onvoorziene behoeften
bewaren. Il reserve ses gens pour soute.
nir 'es attaques, hij bewaart zijne Haden
ern de aanralten nit to houden. Se -,
v. r. zich voorbehouden, voor zich uitbedingen; voor zich befparen. Le pape s'est
reserve la solution de certains benefices, de
parts heeft zich de Legeving van zekere
Aerkeliike ambienAoorbehouden. Je me re.
s er -
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serve a le faire lundi, ik behoud mij voor

het rnaandag to doen. Je me resene
parler, quand j'aurai entendu votre avis, ik
hoed mij voor, ik beding uit, to fpreivanneer ik uwe gedachte zal gehoord hebben. Se — pour un mets, zich
voor een geregt befparen, niet veel van
het eerfle eten, om dit beter van het
;weede to kunnen doen ; t. de pal. Cet
avoue pria les juges de lui — la replique,
doze zaakbezorger verzocht de regters
zijn weder antwoord op eene andere keer
te mogen voordragen.
Reservoir, m. t. de 'Itch. bun, kom , vischkaar, vr. vijver, m. 11 a dix Brands bro.
diets dans son —, hij heeft ;ien groote
fnoeken in zijne bun. Il a mis beaucoup
de petits poissnns dans son —, hij heeft
reel kleine visfchen in zijnen vijver ge.
zet ; ivaterbak, m. Un de plomb, een
looden waterbak. C'est un de vingt ton.
neaux, dat is een waterbak van twintig
tonnen, waar twintig tonnen ingaau;
t. d'anat. Le — de la bile , galblaas.
bewaarplaats van de chijl,
—depqut,
van de voedende fappen, waarheen dezelve door de melkvaten geleid wordes,
melkbak.
Reseuil, m. foort van vischnet, o.
Residant, e, adj. woonachtig wonend, refiderend,
R esidence, f. woning , woonplaats, refiden,
tie, refidentieplaats, y r. verblijf, o. Ma
residence est a Delft, mijne woonplaats
is to Delft. En ete , it fait sa Anvers, in den zonser is zijne
woont hij , te Antwerpen, Au retour 'de
sa bij de terugkeer uit zijne refidentieplaats, t, de chim„ grondfop, overfchot , 0.
Resident, m. refident, zaakbezorger aan
een hof, verblijfhouder van eenen vorst
of flaat. Le — est moans qu'un ambassadeur, et plus qu'un agent, de refident it
minder dan een afgezant, en meer dan
agent of zaakhouder. Madame la — te,
de vrouw van eenen refident.
Resider, v. n. wonen , zijn verblijf hebben , refideren. Le roi reside Pete a Bruxelles, de koning refideert, houdt zijn
verblijf des zomers to Brusfel, Le no,taire qui a dresse ce testament reside a Rotterdam, de notaris, die dit testament
gemaait heeft, woont te .Rotterdam; fig.
La question reside en ceci, hierop berust
de vraag. La souveraine puissance reside
en la personne du roi, het epperbewind
berust in den perfoon des konings.
Residu,
overblijffel, overfehot, o. Le
(restant) d'un Comte, het overfchot van
eene rekening. Pour le — nous en cornposerons , swegens het overblijffel zuller
wij ons ,wel verdragen. Le — de cecte
division est cinq, he&overrchot van doze
dealing is Off; t. Lie chim. Le — d'uncsubstance, het overfchot van eene fob•
fiantie; hetgeen nog overblifft van eene
zelfgandigheid , wanneer zij eenige
fcheikundige working ondergaan heeft,
nederzakfel, o.
Resifler, v. a. nog eons, op nieuw fluiten,
pijpen. (fiaan worden,
Resignale, adj. t. de jur. hetgeen kan algeRésignant, m. die van zijn ambt aan eenen
anderen afgand doet, die eenen anderen
zijn ainbt afilaat.
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Imp
t. de jun can Wien wag
Resignataire
ambt is afge.11aan, overgedragen,
we bezitnerner van een ambt.
Resignation , f. affland van een ambt ; ge.
latenheid, onderwerping, overgeving. 11
a subi son exit avec —, hij heeft met go•
latenheid zijne verbanning ondergaan,
zich daaraan onderworpen. 11 k supporp
te ses maux avec une entiàre — a la volon..
te de Dieu , hij heeft zijn lijden met
eene geheele onderwerping aan den god.
delijken wi/ verdragen.
Resigner, v. a. van een ambt affiaan, een
ambt nederleggen. Il a resigne cette charge .en faveur de son frere, hij heeft af•
Hand gedaan van dit ambt ten beste ZlinS
broeders, Se , v. pers. zich ondorwer•
pen. Je me suis resigne a la volonte de
Dieu,ik heb mij aan Gods wil onderworpen.
Résiliation, f. vernietiging, opheffing. La
d'un bail , d'un contrat de vente, ver•
nietiging van eene huurcedel, yerpach•
ting van een koopkontract.
Resilier, v. a. vernietigen, to niet doen,
ophefen. — une vente, eon verkoot vernietigen. Les juges ont resilie le contra,
de regters hebben het vordrag vernie.
tigd ; v. n. terug treden, niet gefiand
doen aan eene verbindtenis.
Résillinent , m. verbreking van eene aka of
van eene verbindtenis, yr.
Resilir, v. n. t. de prat. weigeren om aan
een boding , aan eene belofte te voldoen.
Resine, f. harst , m. Un flambeau de et
de poix, eene fa.kkel van harst en pek.
Resintux, euse, adj. harstachtig. Ce bois
est un pee , dit hout is een weinig
harstachtig.
Resingle ou Resingue, m. t. d'hori. hopologiemakers werktuig tot het effenender
bultige horologiekasten, o.
Risnifere, adj. t. de bot. harstdragenti,
due harst in zich bevat. (van harst.
Resiniforme, adj. t. de hot. in tie gedaante
Resino•extractif, ire, adj. t. de chnn. goneachtig harst, dat meet- harstachtig dan
gomachtig is.
Resino-gommeux, se, adj., t. de china. harstachtig gom, dat meer gom dan hart: in
zich bevat.
Resispiscence, f. berouw en boete, we4erkeering tot een betcr, godsdienstig levet; , beke,ering. 11 a donne des preuves
de sa—, hij ;melt bewij zen van zijn berouw
en boete, van zijne bekeering, gegeven.
Resistance, f. wederfland, tegen land, m.
11 a fait une vigoureuse hij heeft eenen krachtdaaigen tegenfiand gedaan.
Ceci n'a point de —, dit geeft geenen wederfland. La — de l'air, de lege:40nd
der lucht. Apres one longue — 11 s'est
rendu, na eenen langen tegenfiand, tegenweer, heeft hij zich overgegeven. Je
n'y apporterai aucune
ik zal gesnen
tegenfiand, geese beletfel in den weg leggen, ik zal daar niet tegen zijn.
Resister, v. a. tegen-, wederfiaan, weder.
'land bieden ; zich tegen aankanten ; Fit
houden, verduren, zich verzetten. ueux
corps qui se rencontrent dans leur momement, resistent l'un a l'autre, twee ligchamen, die in hunne beweging ep el.
kander fiooten, bieden elkander wederfland. Cette viande resisre a la dent, dit
vleesch laat zich niet goed bijten. Tanto rAsie ne put — aux conquetes d'Alexanere,

static

R

dre, geheel Azle was niet befland tegen
de veroveringen van Alexander. Les as.
'sieges ont resiste long temps aux assiegeants, de belegerden hebben de belegeraars Lang wederfiand geboden.Ce cheval se
resiste, dit paard kant zich, wederzet
zich tegen de fporen aan. Ce chapeau
tesiste a la pluie , deze hoed houdt den
regen af, laat den regen niet door. 11
en fit la proposition, trials tout le monde.
y resista, hij deed daartoe het voorflel ,
'Naar elk een verzette zich daartegen.
Qui pent — a la volontê de Dieu? wie kan
Gods 'WI ivederflaan? 11 resiste a toutes
les fatigues, hij verduurt alle vertnoeijenisfen. 11 peut bien — au froid, hij kan
de koude goed verduren. Je n'y saurois
plus— , ik kan het niet 'anger uithouden.
Resistible , adj. dat men wederflaan, verduren kan.
Resixieme on Resixiement, zesde penning van de jaarlijkfche fchatting, die
men aan zijnen he'er betaalt.
;e-Resle ou Rele, adj. Pain de sucre
broken of losgegaan fuikerbrood.
liLdsolu , e, adj. et part. befloten, bepaald ;
flout, vrifpostig , zie Resondre.
Resoluble, adj. dat opgelost kan worden,
oplosbaar. Ce probleme est—, dit .vraagfiuk kan worden opgelost.
Resolument, adv. onbefchroomd, fioutelijk,
regt-, ronduit, volfirekt. Je veux —
que cela soit , ik wil het volflrekt zoo
hebben. II lui repondit qu'il n'en feroit
Tien, hij antwoordde hemfloutelijk,rond
wit, dat hij er niets aan doen zoude. 11
passa l'epee a la main au travers des ennemis hij floeg zich onbefchroomd met
den degen in de vuist door de vijan-den.
ive, adj. t. de phar. oplosfen4,
ontbindend, fcheidetzd. Un onguent ,
eene oplosfende zalf; s. oplosfend, ontbindend middel, o.
Resolution, f. oplosfing , ontbinding (solud'une difficulte , d'un protion). La •
bleme, de oplocling van eene zwarigheid,
pan een vraagfluk. 11 ilea donne , promis
la — de, sur cette question, hij heeft mij
de oplosfing van deze vraag gegeven, beloofd; t. de chim. La — des corps en leers
premiers principes, de ontbinding, oplosfing der ligchamen in hence eerfle beginelen, in hunne grondflojfen; befluit, o.
f
J'attends sa ik yerwacht zijn befluit.
Il a change de —, hij is van refolutie, van befluit ,veranderd. Les s des
Atatsageneraux, de befluiten der flatengeneraal; fiandvastigheid, onverfchrokkenheid, onverzettelijkheid. Ebranler la
,des soldats, de onverfchrokkenheid der
doen wankelen , verfchrikken•
follaten
C'est un homme de , het is eenflandvastig
nate, die met :Ivied, met fioutheid iets
sitvoert; t. de jur. vernietiging , verbreking. La — d'un contrat, de vernietiging van een kontract, verdsag.
R.63olutoire, adj. t. de pal, ophefend, ver.
nietigend.
Resolvant, e, adj, et s. ontbindend ,toplosfend. Un medicament —, e'en ontbindend
middel.
Resomtif, ive , adj. t. de med. zie Restaurant.
Resonnance, f. t. de runs. weel rklank, weirgaits, zangbodcm. La — d'un iustrumen
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cordes, de welrklank, de zangbodem
van een fnareninftrument.
Resonnant, c, adj. flerk klinkend, een fchel
geluid gevend , weergalmend.
R êsonnement, klank, galm , wederalm.
Le — de cette voAte fatigue le predicateur,
de wedergalm van dit verwulf vermoeit
den predikant,
Résonner,, v. n. weergalmen, weerklinken,
klinken, geluid gcven. Cette vote ne
resoune pas, dit verwulf weergalmt niet.
Les rochers resonnent des plaintes des amans malheureux, de rotten weerklinken,
-gaimen van de klagten der ovgelukkige
verliefden. Sa voix resonne comme un
tonnerre, zijne ern ,weergalmt als een
dander.
R
t esordement , m. zie Resurrection.
Resoudre, v. a. oplosfen , ontbinden; ophejfen ; vernietigen. — un corps en ses
premiers principes, een ligchaam in zijne
une
eerfle grondbeginfels ontbinden.
tumeur, een gezwel week maken en verdeelen, verdilfven. un engagement,
eene verbindrenis ontbinden, weder opheffen. Le bail a etc resolu, de pacht
is opgeheven, vernietigd, verbroken. Le
feu resout le bois en cendres , het veer
lost het bout in asch op. Son frere resoudra la question, zijn breeder zal de
vraag oplosfen; befluiten, vastfiellen,
bepalen. On ne savoit que de —, men
wist diet wat to befluiten. Le roi a resolo la guerre, de koning heeft den oorlog
btfloten. C'est une entreprise rc.,.solue , dat
is eene beflotene, bepaalde ondernerninge
Il ne craint rien, ii est resolu, hij vreest
niets, hij is flout ; v. n. 11 balancoit, je
l'y ai resolu, hij twiffelde, was befluiteloos, hij wankelde, ik heb hem daartoe,
tot dit befluit gebragt , ik heb hem daartoe doen befluiten, een befluit doen demon.
Se — , v. r. befluiten, zich bepalen;
opgelost, ontbonden, vernietigd worden.
A quoi vous resolvez-vous? waartoe beluit gij? Je me resolus a demander mon
fgong&
, ik beflootmijn affcheid to newt!.
La neige se resout en eau, de fneeuw lost
zich op, words opgelost in water. Le
brouillard s'est resous ou resout en eau, de
mist heeft zich in water ontbonden; fig.
Tout ce qu'il dit la se resout a rien , al
was hij daar zegt, loops op niets nit.
Resorption , f. het voor de tweeds keer influrpen , inzuigen.
Resous , adj. et part. van R4soudre, ontbinden, oplosfen.
Respect, m. eerbied ; ontzag, aanzien, p.
koogachtin;, yr. Parler-lui avec — , fpreek
hem met eerbied aan. J'ai beaucoup de:
— pour lui, ik heb veel ontzag voor hem.
Vous lui devez du —, gij zijt hem hoogachting fchuldig. Sauf votre — je vous
dis, behoudens tow aanzien, met verlof,
zeg ik u. Portez du — a votre nialtre,
draag uwen meester achting toe. Tenir
q. q. en —, iemand in ontzag houden. Je
suis avec le plus profond votre serviteur,
ik ben met de meeste hoogachtine.
gs env
dienaar. Veuillez lui presenter mes tres
humbl.es — s, wil hem mijnen onderdanigfien dienst , eerbied aanbieden. II lui
a perdu le —, hij heeft hem den verfchttldigden eerbied niet bewezen, denzelven
voor hem verloren. Au —, ten aanzien,
tete opzigte. La terre n'est qu'nu point au
— de

RES
du ciel, de aarde is ten aavzien des
hemels, in vergelijking met den hemel ,
flechts eon punt.
Respectable, adj. eerwaarelig ,achtingswaar, aanzienlijk 7 ontzagIerwekkend. Son
pore est un horning tres zijn vader is
een zeer achtingswaardig man. Il s'est
rendu — par ses belles actions , hij heeft
zich door zijne daden aanzienlijk, eerwaardig gemaalet.
Respecter , v. 'a. eeren, eerbiedigen, ontzien, achten, hoogfchatten. 11 faut —
les gens de qualite, men mots- de lieden
van aanzien eeren, ontzien. 11 ne respecte personae, hij ontziet, beefs ontzag y our niemand.. — la vieillesse, den
ouderdom ontziev; fig. fparen , verfchoonen, ontzien. Voila des anciens monuments que le temps_ a respectes , dat zijn
oude gedenkteekenen, die de tijd verfchoond, gefpaard , onbefchadigd heeft
gelaten. Se —, v. pers. zich zelven eeren, achten, hehoedzaans gedragen. Un
vieillard doit se lui-mime, Oil vent que
les jeunes gene le respectent ,, een grijsaard
enact zich behoedzaam gedragen, indien
hij evil , dat de jonge lieden hem eerhiedigen. Cet homine ne se respecte point
asset, deZe man eert zich zelven niet
genoeg.
Respectif, ive , adj. wederzijclich, underling, opzigtelijk. Nos dettes —ives,onze wederzijdfche fchulden. Ce sont des
obligations — ives, dat zijn onderlinge
verpligtingen.
Regpectivement, adv. wederkeeriglijk, wederzijds, van weirs-. van beide kanten, over en weder. Its ont — r43ondu,
zij hebben over en weder geantwoord.
Its sont toes deux demandeurs et (Wendeurs, zij zijn van weerszijden eifchers
en verweerders.
Respectueusement, adv. eerbiediglijk, met
eerbied, dp eene eerbiedige wijze. Vivre — avec q. q., met iemand eerbiediglijk omgaan. I1 lui a ecrit hij beefs
hem op eene eerbiedige wijze gefchreven.
Respectueux, se, adj. eerbiedig, eerwaardig. Un homme een eerwaardig man.
11 est fort — envers ses paretis, hil is zeer
eerbiedig jegens zijne ouders.
Respirable, adj. dat men kan inademen.
Respirateur-antimdphitique,
t. de phys. zeleer werktuig om zonder gevaar de flikkende uitwafeming to kunnen beproeven,
flikluchtproever.
Respiration, f. ademhaling, ademfchepping,
Il a la — difficile, hij heeft eene moeijelijke ademhaling.
Respirer,, v. n. admen , adem halen ,
pen; inademen. Il fait si chaud, qu'on
ne sauroit presque —, het is zoo warm,
dat men haakt geenen adem kan halen.
Le malade respire encore, de zieke ademt,
lee ft nog. Je suis si occupe, que je n'ai
pas le temps de , ik ben zoo bezig, dat
ik geenen tijd heb cm adem to fchep.
_pen, was to rusten; v. a. On respire lei
un air pur, men ademt bier eene zuivere
lucht in; fig. Il ne respire que vengeance, hij ademt , hij batikt jlechts naar
wraak. Elle respire apres le retour de son
fils, zij haakt naar de terugkomst van
Karen zoon.
glinsterets, glass given,
Resplendir,
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flikkeren, fchitteren, flonkeren. L'air
etoit clair, tonnes les Otoiles resplendissoient, de lucht was holder, alto fierrets
glinsterden. 11 y avoit une infinite de
mieres , et tout le palais resplendissoit , daar
waren cone menigte van lichten, en het
geheele patois flonkerde, gaf J.
Christ daus sa transfiguration., parut tout
resplendissant de gioire et de lumiere, 7.
Christus fchitterde bij zijne verheerlij-•
king van glans en heerlijkheid.
ResPlendissement, , ichittering$ flikke.
ring,flonkeri ng, vr., glans, me Cette grande
quantitd de lumieres formoit un beau —,
daze groote menive van lichten-maakte
cone fehoone fchittering.
Resplendre v.,
zie Reluite; Briller.
* Responsabilire,
f. verantwoordelijkheidd
'
La — (du dommage cause par les enfants,
les domesticities) a lieu, a moins que Iqs
pore et mere ne prouvent qu'ile n'ont-pu ernOcher le fait qui donne lieu a cette
verantwoording (nadeel door de kind.e.
rots , door de dienstboden veroorzaaki)
hoofs plants, ten zij de ouders hewij..
zen , dat zij de daad waaromtrent
de verantwoording plaats•vindt, niet
hebben kunnen beletten. Il est soumis a la
hij is aan de verantwoording onder.
worpen.
Responsable, adj. verantwoordelijk, aanfpre.
kelijk. Je ne suis pas — de ses actions,
ik ben niet voor zijitd daden aanfpreke.
kelijk. Les maltres sont s de leurs disciples, de meesters zijn voor hunne leerlingen
Brous en etes
covers, a, vos parens, gij zijt uwen ouders
daareoor verantwoordelijk.
Responsif, lye , 'adj. dat een antwoord be.
helst: Cette lettre est - ive a celle , daze
brief is een antwodid, behelst een ant
ivoord op dien.
Responsion, f. penningen, die een ridden
van zijne militaire orde of kommanderil
aan de orde moot ultkeeren.
Ressac, m. t. de mar. de wederpmfluiting
der baren of der branding van de zee
tegen eene klip.
Ressacrer, v. a. weder inwijden, inhuldigen.
Ressaigner, v. a. wetter aderlaten. On le
ressaigna le lendemain, , men liet hem der
anderen daags weder ader ; v. n. weder
bloeden. La plaie ressaigne , de wond bloedt
weder.
Ressaigue , f. opfiellen van eene grootefcha.
waarvan men zich in de Middellandfche zee bedient, o.
Ressaiguer, v. a. t. de pech. fleenen werpen
bij eon uitgezet net, ow de visfchere
daarin to jagen.
Ressaisir,, v. a. weder vatten. Il s'étoit enfui, mais on le ressaisit bientet, hij was ontviugt, maar men heeft hem fpoedig weder
gevat. 'Se , v. r. wederom bemagtigen.
Je me suis ressaisi de hies Went, it hob
mij van mijne goederen wederom mess.
ter gemaakt , dezelve bemagtigd.
Ressaluer, v. a. weder groeten. Je l'ai salve et ressalue sans qu s'en aperceit, ik
heb' hem gegloet en weder gegroet, zonder dat hij het gewaar word.
Ressasser, v. a. nog eons ziften, overzif.
ten. • — de la farine, het meet nog eons
ziften; fig. fam. n 9auwksurig, nog eons
overzies, osderzoeken4rai ressasse.
vra-
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vrage , et j'y ai trouve peu de fautes, ik
nn'on lui a fait, hij herinnert zich nor
het goede, dat men hem gedaan ;reefs;
heb het werk nog eens overgezien, en ik
heb weinig fouten daarin gevonden.
evraak, y r. On lui a fait une cruelle inla conduite de q. q. , iemands gedrag naauwjure, it en conserve un vif —, men heeft
keurig onderzoeken.
hem eene gruwelijke beleediging aangeRessasseur, m.fig. die lett naauwkeurig on.
daan , hij voedt nog, behoudt nog eene
derzoekt.
levendige wraak.
Ressaut, m. t. d'arch. uitfiek , o. vooruit-R essentir, v. a. gevoelen i ondervinden, ondergaan, gevoelig zijn, vernernen. J'ai
.fleking , taitfpringing (van een gebouw).
Le — d'un socle, de vooruitfleking van
ressenti un grand plaisir de, son bonheur,
over zijn geluk heb jik een groot genoe.
eenen vast, waarop een beeld enz. 'bat.
gen gevoeld. Elle ressent vivement l'injure,
dune corniche , de vooruitgeking, nitzij is regt gevoelig over deze beleedtfpringing van een lijstwerk.
Ressautee, v. a. vooruitfieken , voortsitfprin aging. 11 a bien ressenti la mort de sa femme, hij heeft den dood van zijne vrouw
gen, wedePfpringen, op nieuw terugfpringen. 11 sauta et ressauta par dessus
regt ondervonden, gevoeld. Je ressens un
grand douleur au bras, ik verneem, gevoel
la corde, hif [prong over het touw, en
groote [mart aan den arm. Se —,
fprong weder terug. 11 a saute la murail. eene
v. r. gevoelen. — de q. ch., gevoel van
le du jardin , et la ressauta pour sortir, hif
fprong over den tuinmuur,, en fprong
jets hebben, over jets aangedaan zijn;
deel , aandeel aan jets nemen, hebben;
weder daarover, om daar nit te komen.
zich over jets gevoelig betoonen ; wraak
Resseant, e, adj. In eene plaats refiderend,
wonend. Une caution te, een bong, die • koesteren, zich over sets zoeken te wreken. II s'est ressenti de longtemps cette per.
op eene plaats woont.
Resseantise, f. wooing', refidentle.
te, lang heeft hif over dit verlies gevoel
R essicher, v. a. weder, op nieuw droogen.
'gehad. 11 se ressentira encore longtemps
des debauches de sa jeunesse, lang zal hij
Ressel, in. zoret dat na het uitladen nit
nog de losbandigheid zijner jeugd ges
het fchip is teruggebleven , ook in de tonvoelen. Nies amis se sont ressenris de ma
nen , wanneer de visch daar nit is.
fortune , tnijne vrienden hebben aandeel
Resseller, v. a. weder zadelen.
genomen, deel gehad in mijn geluk. 11
Ressentblance
f. gelijkenis, gelijkheid,
n'a pas oublie cette injure, it s'en ressenevereenkomst. Il y a peu de — entre ces
tira, hij heeft deze beleediging niet ver.
deux personnes, daar is weinig overeengeten , hij zal daarover wraak nehoist , gelijkenis tusfchen die twee per.
men, hif zal zich daarover zoeken to
fonen. C'est la vraie — de son pore, hif
wreken
; Ressenti, e, adj. t. de peint. de
is de gelijkenis, het ware evenbeeld van
sculp. etc. ivel uitgedrukt, fierk, duidezifnen vader. Ce portrait est bien peint,
lijk voor her oog. Des membres bien res.
mais la — n'y est pas, dit%portret is goed
sentis, wel ultgedrukte, flerke leden.
getchilderd , maar er is geene gelijke.
tie marquent la vigueur
Les nerfs bien
las , de gelijkenis ontbreekt.
dans la figure peinte, de fierke, auidelijk
Ressemblant, e, adj . gelijkend. Un portrait
veer het oog vallende fpieren tonnen de
een wel gelijkend portret.
kracht, fierkte aan in eene gefchilderde
Ressembler,, v. n. gelifken, gelijk zijn,
flguur.
overeenkomen. II ressemole a son pêre ,
hij gelijkt zifhen vader. Ce portrait ne Ressepage , zie ecepage.
volts ressemble pas, dit portret gelijkt u Resseper, zie Reaper.
niet. Son ft-ere n'est pas avare, tl ne lti Resserrement, m. toefluiting, zemendrukei
king ; beklemdheid. Le — des pores, des
ressemble en rien, zijn •broeder is niet
intestins , de toefluiting, zamendrukking
gierig , hij gelijkt hem in niets. Elle
tier zweetgaten, der ingewanden. — du
lui ressemble en vertu , zij gelijkt hem
coeur, benaauwdheid, beklemdheid van
in deugd, zip is zoo deuzdzaam als hif.
het hart ;-fig Le — de l'argent , het weg•
est bien dans ses affaires, je voudrois lui
fluiten vat; geld.
—, het flatit goed met zijne zaken, ik
esserrer, v. a. naauwer waken, weder zawenschte hem ,wel gelijk te zijn. Se —,
mentrekken, teehalen, toetrekken,inv. r. zich, elkander gelijken, overeentrekk'en; op nieuwwegfluiten, op nieuw
komst met elkander hebben. ;is ne se res•
opfluiten;inkrimpen, ineendringen , ver.
semblent de visage, de facon de faire, zij gefloppen. Resserrez ce noeud, haal diets
lijken elkander niet van aangezigt, iii
knoop war nicer toe. — un corps de jupe4
prov.
manier van doers, van handeten;
een keursliff intrekken, naauwer toshat.es jours se solvent, mais ils ne se ressemlen. II faut — ce prisonnier, men meet
blent pas, geluk en ongeluk zijn niet
dezen gevangenen war naauwer-opfluiten.
aanhoutiend. Its se ressemblent comme
It n'a pas encore resserre les verres a hiedeux gouttes d'eau , zij gelijken elkander
re clans l'armoire, hij heeft de bierglazen
ais twee deuppels water. Qui se ressemnog niet weder in de kast weggefloten.
ble, s'<lssemble, gelijk voegt zich gaarne
La garnison est fort resserree , de bezetgelijk.
ling is zeer naauw ingefloten. Le pays
R.essemeler t v. a. herzolen, op sinew yerest resserre par la nter, het land is door
zolen.
de zee opgefloten; t. de med. Les neflea
Ressemer, v. a. weder zaaijen.
resserrent le ventre, de mispelen verfiop.
Ressenti, e, adj. et part. zie Ressentir.
pen
den bulk. Le froid resserre lee pores,
gevoel
,
o.
gevoelighetd
,
Ressentiment , m.
de koude trekt de zweetgaten in, verfmart , herinnering , erkentenis , yr.
flopt de zweetgaten; fig. verkorten. —
Cvieux). 11 i encore quelque — de sa
son discours, zijn geftrek verkorten. Se
goutte, du spasme, hij heeft nog eenig
inkrim—, v. r. naauwer worden
'gevoel, eettige rmart van zijnejscht, van
de ;tramp. 11 a encore bien du, -. du bien pen, zich kfluiten, zich zamentrekken,
zich
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Zith verfloppen. Le cuir se resserre, het
leder krimpt in. Quand le ventre, les
pores se resserrent , wanneer de bulk zich
verflopt, de zweetgaten zich toefluiten,
rich zarnentrekken; fig. fam. En temps
de disette chacun se resserre, in tijd van
gebrek krimpt zich elk wat in , leeft
zuiniger. Le temps se resserre, het wordt
kouder, de koude neemt toe.
Ressif, Rdcif, m. keten blinde klippen,on.
der water verborgcne klippen, yr. pl.
R essiuer, v. a. maaltijd houden.
Ressort , m. fpringende veer, veirkracht,
yr. Un — (racier, flalen veer. Le— joue
ben , de veer gaat geed. Le — de ce Cadenas, de cette montre est rompue, de veer
van dit hangflot , van dit horologie is
gebroken. Lacher, detendre le —, de
veer laten fpringen, losdrukken. Un
couteau a —, een flies met eerie veer. Une
voiture a — s, eon rijtuig met veren.
Cette branche fait ,—, deze tak fpringt
weder terug ; t. de med. Donner du — a
l'estoniac, de maag verflerken ; fig. 11 ne
se remne que par —, hij heeft niets natuurlijks in zijne manieren, alles is
gedwongen; fig. drifiveer, y r. middel ,
o. II fit mouvoir, jouer,, toutes sortes de
— s pour venir a ses fins, pour rêuss tr dans
son desscin , hij 'hide allerlei middelen
in het iverk om tot zijn oogmerk te komen, am in zijn oogmerk te flagon. Elle a ete le grand — de cette intrigue, zif
is de hoofddrijfveer geweest van deze
listige kunstgreep. Il agit par des — is
que je ne comprends pas, hij handelt,
werkt door middelen, die ik niet begrijp;
t. de jur. gebied, regtsgebied, restore; o.
Ce village n'est pas de son —, dit dorp
behoove niet order zijn regtsgebied , on.
der zijn recfort. Ces terms sont situees
dans le — du prince, deze landen liggen
onder het regtsgebied van den vorst. Juger une affaire ' en Bernier —, eerie zaak
Door het hoogjle regt uitmifzen , ten eePre maal afdoen ; fig. Cela n'est pas de
mon —, dat behoort niet tot mijn vak.
Cela est du — de la theologie, de la medecine , dat raakt de godgeleerdheid, de
geneeskunde. Cela n'est pas de votre —,
dat is boven sew begrip.
Ressortir, v. n. weder uitgaan. Il ressort
déjà, hij gaat reeds weder nit. Le meme
numero est ressorti, hetzelfde nommer is
weder uitgekomen.
Ressortir (a), v. n. onder eon regtsgebied
behooren (words vervoegd gelijk batir).
Il ressortit, nous ressortissons a ce tribunal, hij behoort, wij behoo r en onder dit
regtsgebied, d. i. zijn aan deze regtbank onderworpen. lie ressortissent levant ce juge , zif behooren voor dien
regter,
Ressortissant , e, adj. onderhoorig, onder
een regtsgebied behoorende. Cette affaire
est — te a ce tribunal , a sa regence, deze
zaak is aan deze regtbank onderhoorig ,
behoort onder zifn.regentfchap.
Ressouchemeta, in. het te zamen houden
van vermoedelijk geflolene boomflammen
met alle takken en flompen.
R essoucher , v. a. de vermoedelifk geflolene
boomen met takken en flornpen te zamen
houden.
Ressouder,, v. a. weder folderen. Ces tuyaux
ne retieuneut plus l'eau, il faut les — 2 de.
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20 pi/pen houden geen water neer,, meg

moot ze weder folderen.
Ressource , f. hulpmiddel, o. help, hoop
op redding, y r. uitweg, on. II n'a point
de' — dans son malheur,, hij heeft gee's
hulpmiddel, goenen uitweg in zijn ongeink. Dieu a etc ma seule —, God alleen is mijn eenig hulpmiddel geweest.
11 est perdu sans —, hij is zonder middel van herflel verloren. Ce sera tia derniere —, dat zal mijne laatfle hoop, rnijne
laatfle toevlugt zijn; fig. C'est un homme
de —, dat is een man die zich weet te
helpen; Lam. Faire —, to baat nemen ;
zich weder ophelpen, zijne omflandig•
heden weten te verbeteren. 11 a vendu
ses tableaux , pour faire —, hij beef: zij•
ne Milder:Yen verkocla , om zich weder op re helpen. Il a fait — de tout ce
qu'il avoit , pour payer ses dettes , hij heefs
alles wat hij had, rot geld gemaakt,
om zijne fchulden to betalen.
Ressouvenance, f. zie Souvenir.
Resoouvenir, m. herinnering , gedachtenit,
yr. aandenken, o. J'ai oui parler de cette affaire, il m'en reste un Leger —, ik heb
van deze zaak hooren fpreken, ik herinner mij dezelve nog even.
Ressouvenir, se, v. pers. zich herinneren,
zich weder to binnen brengen. J'ai fait
un noeud a mon mouchoir pour m'en --,
ik heb eenen knoop in mijnen zakdoek
gemaakt , om mij het -te herinneren.
S'il l'oublie , je Pen ferai •—, wanneer
hij het vergeet, zal ile het hem herinneren. Je me ressouviendrai de la demande , qu'il m'a faire, ik zal mij de
vraag wel weder to binnen brengen, die
hij mij heeft gedaan; v. impers. ii
m'en ressouvient , ik herinner mij dat
weder. Vous en ressouvient- il? herinnert
gij u di: nog? gedenken , indachtig
zijn, overdenken. Ressouvenez-vows que
vows parlez au roi, bedenk, dat gij tot
den koning fpreekt. Je me ressouviens sans
cesse des bienfaits que j'ai reps de Dieu,
ik ben gedurig indachtig, ik overdenk
zonder ophouden de weldaden , die ik van
God heb ontvangen.
Ressuage, m.zweeting,vr. Le — d'un mur neur,
de zweeting van eenen nteuwen' muur ;t. de
metal. zweeting of fcheiding (liquation).
Faire le — des metaux, de metalen does
zweeten, fcheiden.
essuer,, v. n. zweeten, uitwafemen. Les
murs neufs ressuent pendant un certain temps,
d e nieuwe muren zweeten eenen tijd lang ;
t. de metal. fmelten,fcheiden. —les metaux ,
de metalen fcheiden, fmelten. — le creuset , de frneltkroes uitbranden i het daarin hangen geblevene zili'er uitinselten.
Ressui, m. t. de chas. plaats in eon bosch,
waar zich het wild na eenen regen weder in de ton droogt ; droogplaats.
Ilessuiement, m. t. d'agr. — du bled, het
uitdroogen van koren, de uitdamping
van de overvloedige vochtigheden.
Ressusciter, v. a. opwekken, weder reit den
dooden levendig makers. J. Christ a res.
suscith des morts, y. Christus heeft deo.
den opgewekt ; fig, fam. doen herleven ,
verlevendigen. Cette nouvelle l'a ressuscitd, dit nieuws heeft hem doen herleven.
— sin vieux probes, een oud regtsgeding
verlevendigen. Ce verre de yin m'a rcssuscite , dit glas wijn heeft mil weder 7ordle.

RES
RES
ait4
levendigd, verkwikt; V. .12. sit den doohommes, hij houdt zich veer wifzer date
den opflaan, Iterrifzen. Nous ressuscitede overige menfchen. Faire le recouvre
rons tous au dernier jugement, wij zullen
ment des —s, de achterfiallige penninge,
alien bij bet laatfie oordeel weder op.
zamelen. Le porteur de cette lettre vow,
J. Christ est ressuscite, .7. Chris.
dira le —, de overbrenger van dezen brief
:us is nit den dood verrezen.
zal u het overige zeggen. Void un flo.
Ressuyer,, v. a. et n. weder droogen, af- .
rin , rendez - mai le —, hier is een
droogen, afwisfehen. Laisser — un mur,
dens geef mij het overige terug; fig. fain;
eenen lunar weder laten droogen. II se
II joue de son —, hij [peels on het laat.
ressuye au soleil, hij droogt zich weder
fie, was hij heeft ; hij waagt er allet
aan ; t. poet. pl. Les — s d'un heros,
in de zon. Ces plantes se ressuyent, deze
planten worden weder droog. Ressuyez
het overblijfrel , de asch van eenen held;
ces verres, droog, wisch deze glazen nog
pop. Le — de gibet, mensch die de galg
eens af.
verdiend heeft,-maar haar ontloopen is,
•Restagnation, f. t. de med. zie Debordement.
galgefchelm,galgebrok. Etre en —, nog lets
Restant, e, adj. dat overblijft, overig,ach.
fchuldig zijn. 11 est en—de trois cent cinterflallig.
quante florins, hif is nog hunderd en villa.
tig gulden fchuldig. Je suis encore en —
Restant, m. overfchot, overblijffel, achavec lui, ik ben nog zijn fchuldenaar;
terfrallige, o. Je 'vans payerai le ou le
reste lundi prochain , ik zal u het overde —, adv. meer dan noodig is. J'ai du,
fthot aanfiaanden maandag betalen. J'ai
credit de —, ik heb meer crediet dan
vendu une partie, et le — (le reste) est
noodig is. Il a de l'argent de — panr cetpour mon usages ik heb een gedeelte verte entreprise, hij beef: tot deze ondernekocht, en het overige is tot mijn ge.
ming meer geld dan noodig is. Je vous
bruik.
emends de —, ik ver/la u maar al te
R estaupage ou Restoupage , m. t. de man. het
wel. Pour cela, il a du courage , de Pes•
floppe; van een fink linnen.
prit de —, daartoe heeft hij cooed, ver.
Restauper, v. a. t. de man. — une toile,
/land genoeg. Au —, du —, voorts, voor
linnen floppen.
het overige. Au — je vous dirai, que je
een
kestaur, m. t. de mar. vergoeding van fchane le ferai pas, voorts wil ik u zeggen,
de , fchdvergoeding.
dat ik het niet doen zal. Du — it etch
Restaurant, m. et adj. t. de med. hartfierbien civil, poli, voor het overige was
kingsmiddel, hartflerkend, krachten gehif zeer beleefd. II est bizarre, emporte,
du — brave et intrepide , hij is eigenzin•
vend. C'est un dat is een hartfierkend middel. Le quinquina est un remede
nig, driftig, voor het overige braaf en
—, de koortsbast , de kina is een hartonverfchrokkon.
ierkend,
weder
krachten
gevend
middel;
Rester,
v. n. blijven, overblifven, overig
fwoning van eenen kok , enz. Il tient un
zijn. Restez encore un pen, blijf nog
café et un hij houdt ecn kegjhuis
een iveinig. Il resta, et tous les aunts
en ordinaris; huis on; daar to kunnen
partirent , hij bleef, en al de anderers
eten.
vertrokken. Voila le peu qui me reste en*
Restaurateur ., m. - trice, f. herfieller, we.
core, dat is het weinige, dat nsij nog
der oprigter, herfielfier. Il a ete le —
overblijft. Quo me restoit-il a fake? ,vat
de cette academie, hij is de herfleller
bleef mij over to doen? Il est le seul
van deze hoogefchool, univerfiteit, akarestant de sa Camille, hij is alleen van
demie geweest ; gaarkok. J'ai mange chez
zijne fami overgebleven; hij is de eeniele die van zijne familie nog overig
un ik heb bij eenen gaarkok gegeten.
Restauratif, ive, adj. zie Restaurant.
is. J'en prig six aunes, et lui dis de me
Restauration, f. herfielling , wederopriggarder les deux aunes restantes, i k nano
zes en zeide hem : de twee nog
ting. La 7- d'une statue, des lois, de wederoprigtfng, herfielling van een /landover zijnde ellen veer mij to bewa.
beeld , der westen (instauration).
ren. 11 ne lui reste que cette faible es,
Restaure, zie Restauration.
perance, hem blijft /lechts deze zwakke
Restaurer, v. a. herflellen, weder oprigten.
hoop over. 11 me reste a vous dire, ik
ses forces, sa sante, zijne krachten,
heb u nog se zeggen. Reste a savoir s'il
zijne gezondheid herfiellen. — le corny consentira, het is nog te weten, de
fierce , les arts et les sciences, den koopvraag blifft nog over, of hij daarin zal
handel , de kunsten en wetenfchappen wetoejlemmen. Vous m'Ocrirez ,poste restante
der doen verlevendigen, herflellen. Ce
h. Delft, gij meet mij te Delft fchrif.
remede restaure Pestomac, dit middel
yen, zoodat uw brief op de post blifbeef: mime maag verflerkt. — une stave liggen , en daar doer tuff worde af.
tue, een flkendbeeld weder oprigten.
gehaald. Son bras est reste paralityque,
Reste, m. overblijffel, overige, overfchot;
zijn arm is lam gebleven; t. de mar. La
achterfiallige, o. Voila le — de son bien,
pointe de terre nous restoit a l'ouest, d*
hoek van het land was in het westen van
dat is het overbliffrel van zijn goed. 11
n'y a plus que cela de —, daar is flechts
ens; bleef in het westen van ens liggen;
dat meer overig. Donnez-moi le — du
t. de mus. sur une syllabe, op eene let•
tergreep fiaan blijven, daar eene hon.
diner, geef mij het overfchot van het
tniddagmaal. Voulez - vous emporter les
ding waken. En —, daarbij laten blij•
s pour vos enfants? wilt gij het overyen. 11 n'en restera pas la, son ambition
fchot voor uwe kinderen medenemen? On le portera A dire, hif zal het daarbij niet
nous servit les —s , men zette ens de overlaten blijven, zijne eerzucht zal ban
gefchotene brokken voor. Ce sont encoaanfporen em to zeggen. J'en resterai
re des — s (des suites) de sa maladie, dat
la, a cela pour aujourd'hui , ik zal het heden daarbij laten, daarbij fiaan buy.
zijn nog overblijffels (gevolgen) van zijne
des
ziekte. Il se croit plus sage que le
Yes. Ot en sommes-uous testes dans noire
lees
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lecture ? waar zijn wij in ons lezen
Haan gebleven? prov. Il est reste en
quelque endroic pour les gages, hij is ergens omgekomen, men weet niet waar
hij gebleven is.
Restipulation, f. wederkeerig beding , tegen-, weder boding , o.
Restipuier, v. a. wederkeerig bedingen, tegenbedingingen makes).
Restituable, adj. herfielbaar, dat vergoed
kan, moet warden. Cette somme Est —
a. la veuve, comma lui appartenant en propre, deze Com moot team de weduwe, als
Naar in eigendom behoorende , vergoed
warden; t. de prat. Le mineur West pas
— pour cause de lesion, lorsqu'elle ne resuite que d'un Ovênement casuel et imprevu, de minderjarige kan wegens kivete
fing , befchadiging niet herfleld worden,
niet in den vorigen flaat gefteld worden,
wanneer dezelve flechts fpruit nit eene
toevallige of onvoorziene gebeurtenis.
Restituer, v. a. hergellen, vergoeden; verbeteren ; weder in den vorigen fiaat brengen. Il etoit condamne a — la somme, Li]
was veroordeeld de fom weder te herfiellen, terug te geven. On l'a restitue en sa
profession, en son honneur, men heeft hem
in zijne bezitting, in zijne ter herfield. — on passage d'un auteur, eene
plaats van eenen fchrijs'er verbeteren
in orde brengen ; t. de jur. — une personne en son entier, eenen perroon in
zijnen vorigen fie:at brengene Des medailies restituees, gedenkpenningen, die
voor le tweede keer geflagen zijn ; verbeterde pronkpenningen.
Restituteur, m. hergeller, vernitlwer van
eenig gevoelen Bens fchrijs'ers. Son pore est le — cle'ce passage de cette opini.
on, de cet auteur, zijn vader is de herfleller, verbeteraar van deze plaats ,
van dit gevoelen -dezes fchrijvers.
Restitution, f. herflelling; wedergeving,
teruggave (restitutie ); vergoeding , verbetering. La — de q. q. en sa bonne
me et renommee, de herfielling van ie-,
maid in zijnen goeden naam. — en en-,
tier, herffellitig in den vorigen flaat.
ne vent pas entendre p'arler de — , %ij!
wil van geene hergelling, vergoeding,
hooren fprekep. Il est oblige a —, hij is,
tot de ferugga ye verpligt; t. d'astr. La
ou revolution anomalistique d'utte planate
use terugkeering van eene pianeet tot
et punt van hare loopbaan, van waar
zif is uitgegaan ; t. de phys. ,INiOuvement
—, wetter her flellende beweging , beWeging tot herfielling in den , vorigen
feast ; t. de jur. La — d'un miEeur contre
les aetes dans ,lesquels it a ate lose, de here
/felling van eenen minderjarigen in
zijnen vorigen flaat tegen 'de acten,
waarin hij gekwetst , hem te kort geMedailles de
ou restitudes,
daan
zie alit woord.
Rest6r, zie Restaur.
RestOrne, atone, tn. contre-position, t. de
cops. etc., het verkeerd boeken , de verlieerde overdraging van tenon post in
het h000fdboek.
Restorner ou Extorner, zie Contre.poser.
Restrainte, f. drie lijnen onder de hand,
wanneer men dezelve under de pals een
weinig
Restreindre * ve
flerket , ttaatiWer stitrek.
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ken , inbinden(resserrer);fig.bepaien; bekrimpen, bekritnpen. Sa proposition est trop
generale , it faint la—, zijne fielling is te
alteemeen, men moot haar bepalen, bekritnpen. -On a restraint ses droits, men
heeft zijne regten bepaald. L'usage a
restreint la signification de ce mot, het gebruik hceft tie beteekenis van dit woord
beperkt. Ee —, v. r. zich bepalen, zich
niet vender uitlirekken; t. de med. vet-.
floppen, hardlijvig rnaken. Ce medica,
ment restreint, dit geneesmiddel verflopt.
II se restreint a des propositions tres raisonnables, hij bepaalt zich tot aannemelijke , billijke voorivaarden.
R estreintif, ive, adj. dat den bulk doe: verfioppen, zamentrekkend , floppend.
Restrictif, ive, adj. bepaknd, inbindend
beperkend.
Restriction, f. bepaling, bekorting, bekrunping beperking. Sans —, zomier
bepaling.
mentale, voorbehouding
re,eoede , /Bile achterhonding.
Resznn yilt, e, adj. et s. m. t. de med.
Jee.-2treaend, vcrfloppend. Une eau —ttto
zamentrekkend water. Un
eon
verfloppend middel.
R 63111tant , e, adj. nit cone zaak voort yloelfend, zie R esulter;
Resultat, In. gevolg , befluit (refuleaat), o.
nitkomst, flotfom, y r. Le — de son discours tend a prouve' que la terre est rollde, de nitkomst , de flotfom van zijne
redo* firekt ten bewijze, dat de aarde rand is. Voila le — de l'affaire, zie
dear het uitfluitfel van de zaak. Cette
guerre tut de grancts 5, deze oorlog had
groote gevolgen. Ce principe est riche en
- 5 9 dit
rifle in gevolgen.
esulter,, v. n. voortvloeijen, voortkontens
ontflaan , fpruiten; volgen. je me soucie peu de leurs discours: qu'en peut-iI —?
ik bekommer mij eveinig over hunne gefprekken, wat kan daaruit voortvheiJen? true resulte t-il de ce raisonnementl
)vat volgt , wat fpruit nit dit gefprek,
nit deze redenering? Il en est resultd de grands malheurs, groote ongelukken zijn daaruit , ontflaan, voortgekomen. Les Cis resultants du process de
nit het regtsgeding voortvloeijende i ontflane gevallen, daadzaken. Du mecon•
tement de lui resulta une dispute, nit hot
misnoegen van hem ontjlond een twist.,
Résumé, m. hoofdinhoud; zakelijke, voor•
name, korte inhoud.
Resumer, v. a. kortelijk „ in het kart herhalen (refumeren). Le president resin
tons les avis avant de dire le sien, de prePent herhaalde kortelijk all* gedach.
ten, de meninges:, advijfen van alien,
veer dat hij de zijne zeide.
v. r. (nouv.) zijne eigene bewijsgronden
bijbrengen, herhalen. Je me resume et
je finis en disant que je suis contre cet avis,
ik herhaal mijne bewijsgronden en eine.
dige met to zeggen dat ik tegen dit advijs , gevoelen ben.
Resumpte, f. (lees resoripte) , t. de theol. twistoefening van tenet; doctor in de gageleerdheid tot verkrijging van do hoogfle
waardigheid.
R.ésumpte, adj. Docteur een doctor der
godgeleerdheid die zijn dispute, zips*
twistoefening kites flax& gehoudese.
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kesumptif, adj. m. t. de pharm. Onguent-,
eene zalf, die tot verlierking der leden
diens.
Resumption,
korte herhaling, refumtie.
Je vous dernande la ik verzoek u om de
tefunztle , eene 4orte herhaling van het
vootwevallene.
Resupination, 1. t. de bot. - des fleurs,
(reuversement), onakeering der bloemen.
Rhstrpine, e, adj. t. de bor. onegekeerd. Le
genre du basilic a des fleurs resupindes het
gellacht van de bafilicum heeft omgekeer.
de bladeren.
Risure, m. t. de peel]. lokaas van zoute
vischkuit genzaakt, om fardijnen to vangen, o. — on Roque ou Dave, fardijnen net , o.
Res . trrect'on, f. opflanding, verrifzing. La
- de J. Christ, de opfianding van 7.
Christus. - des moms, de verrijzenis
der dooden ; fig. fans. fchielijke genezing.
remede lui a rendu la-- de la vie , dit ge.
nceswiddel heeft hem fchielijk weder in
het seven- gebragt , genezen.
Retable,
altaat blad, o verfierfel,waar
tegen het outaar leant, o.
Retablir, v. a. herflellen; verbeteren, eveder oprigten. - sa sante , ses forces, zijne
gezondheid, zijne krachten herfiellen. Ce
retnede l'a bien vite retablie, dit middel heeft
Naar rpoedig herfield. - q. q. dans sa charge,
leieand in zijn ambt herfiellen. Le repo5.
est retabli dans cette ville, de rust is in deze
flad hetfleid. - les anciennes lois,. de oude wetten weder inroeren. Faire tine
maison, een huts latest verbeteren. Se
, v. r. zich 'wetter herfiellen, genezen ,
set zijne vorige gezondheid komen. 11
West rêtabli, hij heeft zich weder her.
field; hij is tot zijne vorige gezondheid
gekomen; hij is eenezen.
,Retabl;sseinent, )zerftelling, wederoprigtinge, verbetering; genezing , y r. II se
cotnporte bien depuis son - dans cc poste,
hij gedraagt zich wel federt zijne her/Jelling in dezen post. Le - d'un edifice,
de herfielling, verbetering van een gebottle. Le - de la sante, des forces, -de
herftelling der gezondheid, tier krach.
ten. Ce remede lei a cause son -, dit
middel,heeft hem zijne genezing veroorzaakt.
aet-adntirable, in. zamenvlieting der blued- vaten, yr.
ftetaillat, m. gelnedene.
ktetaille, f. afinijdfel, o. fnipper, -s
dee etoffes, de peaux , de fer-blanc, fnipperr , reepjes, affeijdfels van fiefen van
hutden, van blik.
Rerail:e, tn. t. de chin verrigting van eenen gentesheer ern de befniidenil to doen
verdwijnen; befnedene, die zich weder
eene voorhuid Reef's laten groeijen; bij
Wien het teeken der befnijdenis door help
des heelmeesters verdwenen is.
Retaillement,
herfnijding, vr. - des
arb:es, herfnijding , weder olerfnoeijing
der 1, 00711 en.
•etailler, v. a. berfnifden, weder-, over-,
nog eens fnijden.
Ces atbres soot may
taii«s, it fais
deze boomen zijn
flecht gefneden, men moet ze nog eens
jnoeijen. Retaillez-moi
pc-u cette plume, elle e•t mal tatNee, herfnijd tnij die
pen eel's , zif is fiecht yerfneaten.
Ret.!ler, v. a, - tin peat, (bij de boot1116
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werkers) de wol van eene held met den
rug van.het fchraptres fchrabben, om dezeive van het evil to zuiveren.
Retan , m. t. d'hist. nat. zekere fchelp , yr.
Retaper, v. a. t. de chap. - un chapeau, eenen hoed optoonzen; bij de paruikemakers het haar verkeerd kammen, em hetzelve to doen zwellen.
Retard, in. vertraging, vertoeving, op/charting, y r. uitfiel, o. Ce nouveau prouve, deze nieuwe vertraging bewifct.
Etre en - en q. ch., in iets nalatig,
traag zijn. Ce locataire est souvent en
— de payer, deze huurder is dikwijls
traag,,nalatig in het betalen; t. d'horl.
- d'une montre, to langzame gang van
een herologie.
Retardataire, adi. t. de fin. nalatige , trage
lchuleeeaar,, betater.
Retardatif, ire, adj. t. d'horl. Une montre
ive, een horologie dat eenen langz'ae
men gang heeft.
Retardation, f. t. de plies. vermindering,
vertraging der fnelheid van een bewe.
gond ligchaam; t. de prat. verlenging
opfchorting, zie taetard.
Retardatriceou tive , adj. f. t. de phys.
Force - rice, ophoudende, vertrogende
kracht, kracht die de fnelheid van de
beweging eens ligchaams op/teat, yet-mindert.
Retardernent, in. zie Retard; t. d'astr. Le
- des planetes, de fchijnbare vertragens
de loop der planeten, hare beweging van
het westen near het oosten.
Retarder, v. a. vertragen, ophout'en , nitflellen, opfchorten. - un payment, eene betaling opfchorten. - son depart,
zijn vertrek vertragen uitliellen. La
wort de son pore recarda leer manage , de
quelques mois, de deed van heron vader
flelde het huwelijk eenige maanden nit.
Le mauvais temps me retardoit, het flechte
weder hield mij op. On a retarde Mon.
loge, men heeft het uurwerk achteruit
gezet , zoo gezet, dat het wet langza.
nter laopt; V. n. to langzaam eat:
pen. S4 montre retarde de drx minutes,
zijn horologie gaat tieteminutente lang..
pan,. La lucre retarde tons les fours de
trots quarts d'heure , de maan komt dagelijks drie karart tier later op. Sa fievre
retarde, zijne koorts komt later.
Reuter, v. a. weder, op nieuwthervoelen,
proeven, betasten. .Apres avoif tAti
et retate le pouls, it disoft, na hem den
pols gevoeld en hervoeld to hebben,' zeide hij ; befehaven, nazien. On ne 'sauroit trop - tin ouvrage, men kan pen werk
niet genoeg nazien.
Retaxer,, v. a. her-, weder, op nieuw waar•
dezen , fchatten , tauxeren; belasten.
Reteindre, v. a. weder, op nieuw verwen,
Ii faut ce drip, men meet dit doek nog
tens verwen.
Reteindre, v. a. weder uitblusfehen.
Retendeur, ni. t. de drip. lakenrekker, die
het geverwde laten weder op de ramen
'pant.
Retendoir, m. orgamakers werktui g, o.
Retendre, v. a. nog eons, weder fpannen,
weder Opfpannen. Cette corde est detendue ,
it faut la -, dit touw is ontfpant , men
woe: het weder fpannen.
Retendre , v. a. wetly,. seitieggen , nitipane
nen , uithaven. Le vent a rould le linge,
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ge, allez le —, de wind heeft het linnen,
de wasch opgerold ga het weder uitleggen.
Retcuir, v. a. weder , terug houden, weder
krijgen. je voudrois — i'argent que je lui
ai pure, ik wenschte wel het geld terug
te bebben , dat ik hem geleend heb. Si
je retiens une fois mes livres, it ne les aura plus, wanneer ik eens mijne boeken
weder, terug krijg, zal hij ze niet
meer hebben ; terug- , achterhouden ,houden , behouden; onthouden. — le blest
d'autrui , vreemd goedachrerhouden. Pourquoi retenez - vous ces papiers ? waarom
houdt gij die papieren terug ? Il a retenu ses vieilles habitudes, hij heeft zijne
oude gewoonten behouden. II a retenu un
ruauvais accent, hij heeft eenen flechten
tongval behouden. Il a retenu le salaire
des ouvriers, hij heeft den werklieden
het loon onthouden, hij heeft het loon
van de werklieden teruggehouden. Cette
bouteille a retenu une odeur tlesagreable ,
deze flesch heeft eenen onaauegenamen
reuk behouden. Il ne retient pas ce qu'il
a hij onthoudt niet hetgeen hij gelezen heeft. Avez-vous retenu ce qu'il vous
a dit? hebt gij onthouden hetgeen hij
14 heeft gezegd 1_ a retenu, taut pour let
frais, hij heeft - zoo veel voor de kosten
behoutlen; fam, half part ; pop. Pen
ou je retiens part , ik wil ook mijn aandeel daarvan hebben; t. d'arith. behouden.
5, 4, g et 6, font 24, je pose 4 et je retiens 2, vijf, vier, negen en zes makers
vier en twintig, ik zes vier en behoud
twee (om die bij de volgende ciffers te
tellen); t. de jard. un arbre, eenen
boom kort houden, fnoeijen ; befpreken ,
huren, befiellen. Nous avons retenu (arrt:e) trois places a reglise , au spectacle,
a la diligence, wij hebben in de kerk,
in het fchouwfpel, op den postwagen ,
drie plaatfen befield, befproken. — tin
domestique h son service, eenen knecht
tot zijnen dienst huren. — date pour un
contrat, den dag tot het fluiten van een
verdrag affpreken, bepalen; t. de jet.
(wanneer men even of oneven fpeelt). Je
retiens pair, ik heb bond even; ophou.
den; inhouden, terughouden (arrèter, faire demeurer; reprimer, moderer, etc.). On
m'a retenu plus longtenips que je ne pensois , men heeft mij langer opgehouden,
dan ik dacht. q. q. a souper, iemand
ten avondeten houden. On l'a retenu en
prison , men heeft hem in de gevangenis
gehouden. Il ne pent plus — §on urine,
hij kan zijn water niet meer ophouden.
Le vent retient son haleine, de wind hoed:
zijnen adem in ,.terug. 11 allait le tuer,
si je ne l'eusse retenu , hij zoude hem hebben gedood, zoo ik hem niet terug gehouden hadde. l'eau par le moyen
des cligues, het water door dijken terug,
tegen houden, afkeeren. Il ne sauroit —
ses larmes, hij lean zijne tranen niet inhouden. Si la crainte de Dieu ne vous retient pas, zoo de vrees voor God u niet
tegen, terug houdt. Il ne salt — la colêre, hij kan zijnen toorn niet inhouden,
une murailie, eenen
niet matigen.
femur onderflutten, denzelven tegenhou.
n,
onderfietenen,
diet hij niet valle ;
de
v. 0. behouden, ontvangen Crecevoir),
(wordt van diet'en gezegd). Ce jument
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a retenu, deze mef rie beef: ontvangen ,
is dragtig g 4livotden; prov. Dottier et —
ne yaw-, mete de eene hand genera, en met
de andere weder semen, past, betaarnt
niet. Se —, v. r. zich wedrhouden, in.
Linden , bedwingen, enz. Il est emporto, mais it salt se —, hij is driftig ,
maar hij weer zich in te houden, zich
te bedwingen. J'eus de la peine h me —,
ik lead moeite mij te wedet;houden,
in te binden.
Retenter, v. a. nog tens wagen, weder beproeven.
Retentif, ive, adj. t. d'anat. zamentrekkend,
teruiehotedend, Un muscle —, eene terughoudende (pier. Faculte ive, zamen..
trekkende kracht.
Retention, f. weder-, terughouding. — d'un
gage, terughouding van een onderpand ;
t. de pal. voorbehouding. d'une pension stir une maison, voorbehouding van
eene rente op een huffs; t. de med.
opjiopping van het water.
Retentionnaire, m. et f. onwettig bonder,
houdjler,, die het goed van eenen anderen terug houdt.
Retentir, v. n. weirgalmen, klinken. La
chambre a retenti d'u coup de fusil qu'on a
tire , de kamer heeft weergalmd van het
geweerfchot , dat men heeft afgefchoten.
Une voix retentissante, eene klinkende
wedergalmende L'air retentit de cria
d'allegresse, de lucht weergalmde van
vreugdekreten ; fig. Ses louanges retentis.
sent clans tout l'univers, zijn lof weer•
gainer in het geheelal.
Retentissement, m. weerklank, weergalm.
A chaque coup de canon, it se fait tin grand
— dans ce vallon , contre cette colline, bij
ieder ,kanonfchot ontflaat een groote
weerklank , in dit dal, tegen dezen
heuvel.
Retentum , m. (lees retantome) , t. de prat.
geheime voorbehouding, uitvlugt , yr.
Mettre des — aux jugements, geheime
voorbehoudingen bij de vonnisfen makers.
Les fourbes out toujours quelque —, de be.
driegers hebben altijd eenige geheime
ttiti luge.

Retenu,e,adj. ingetogen,bezadigd,v,00rzigtig;
befcheiden, zedig. Une vie— e, een ingetogen levee. Elle est fort e, zij is
zees befeheidgn, ingetogen ; part. zie
Retenir.
Retenue, f. ingetogenheid, omzigtigheid;
terughouding. 11 vit dans la—, hij leeft
ingetogen. J'admire sa ik bewonder
zijne omzigtigheid; t. de prat. naasting.
Droit de —, regt van naasting. Brevet
de —, koninklijke guns: of genadebrief,
waardoor de erfgenamen van den bezitter
eels ambts beregtigd worden, het ambt
te behouden, of zich door den opvolger
eene zekere fom gelds to doen betalen;
t. d'hydraul. — d'un canal, gedeelte van
een kanaal tusfchen twee fluizen; t. de
jur. mil. aftrek op eene rente, van eene
foldij. Franc et quitte de toute vrif
van alien aftrek; t. de pal. — ou chambre de —, -geregtshof, welks leden zich
ten tijde verzamelen, wanneer de eoverige regters viertijd hebben; te de mar.
Corde de — (attrape) , keertouw of ophoue
der bij het kielen van fehepen, ,om dozelve weder to rigten, o.
ROtepore, f. zeker zeegewas, netkoraa.l.
Aaaa a
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Retiaires, in. p1. t. d'art. waren kampvechters bif de R.emeinen , gewapend met een4n
drietand en een net om tegen de
lions te vechten.
voorbedachte
Reticence, f. verzwijging
achterhouding. Pales le recit, qu'il
beaucoup
de
— s, in het
fait, it a mis
verhaal , dat hij mij gedaan heeft, heeft
hij veel vootbedacht verzwegen; t. de
rhet. plotlelijke afbreking van een gezegde, met oogmerk em het overige te
verzwifeen, flechts even aan te roeren,
aan te flippen.
Reticulaire ou Retiforrne , adj. netvormig.
Membrane —, netvormig vties. Des feuilles
s, netvormige bladeren.
Reticule, m.t. d'astr. net,o.zeker werktnig met
dertien zilden draden, geplaatst op het
brandpunt van eenen kijker om de groote
te van eene verduistering(eclips) of van
de middellijn der fierren to meten. —
tromboide, o nitvormig net , zuidelijk
fterrebeeld.
Reticule, e, adj. netvormig; t. d'arch. Mur
en maconnerie reticulee on a reseau , muter
met net. of ruitenvormig gelegde fleenen.
Metiers ou Retiercemetit, m. t. de cout. derde gedeelte van een derde deed, negende
gedeelte, o.
Retil, ive, adj. flag, koppig, onwillig.
Un cheval een ft:1g paard. Les mules
sent ordinaieement — yes et quinteuses, de
Inuilezels zijn gemeenlijk koppig en eiwenzinnig; fig. I . 11e est une — ye, zij is
een weinig wederipannig. C'est un homcaractere — het is een hartnekine
kig, halfiarrig tnensch.
Retiforme, zie Reticulaire,
Refine, f. netvlies , o. La — de Poen est
oilense, het netvlies van het oog is befchadigd.
zekere fteenachtige plant , geRetipore,
, lijk een net.
Retiratte, f. t. de fort. affnifding in een
vestiegwerk , out den grond voet voor
Wet re hetwisten ; fig. een geheim kabinet of kamertfe, om alleen te zijn.
Retiration, f. t. d'impr. zie Verso.
ftetIre, , adj. et part. afgezonderd, Inget,vgen,- afgetrokken e eenzaam. 11 mane
tine-vie — ee, hif leeft ingetogen ; hij
'heft Ointaam, fiilletjes. C'est un lieu
dat is eene eenzame plaats; terugge.
; zie Retirer.
ttokken,
Retirement, in. krinqing , optrekking , zamentrekking. — des nerfs, de zamentrekking der zenuwen.
Redret, v. a. iveder, nog eons trekken,
ichieten. La loterie a etc mal tiree,
fiat de loterij is niet geed getrokken krtvorden , men moot ze nog Bens
treleken.' Le lievre ne fur pas tue du preMier , Coup it le retira, de bass was van
heteirlie fchot niet dood, hij fchoot hem
fsog (ens t. d'impr. wederdrukken , een
blad op de andere zijde drukken; (ver.
**verde letters ) nit de vorm ligten;
tfilepente n ; terugtrekken, weder nitinhalen, weder uittrekken;
halen
*Wen, aftrekkot, enz. On a mis cette trop avant , retirez la, men heeft
death jIoel to ver vooruit gezet, trek
of heM1 he in wat terug. Le seau est tombe dans le puits, it faut le —, de emmer
t gevalien , men meet hem
is in . fi
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weder flithalen. Retirez un pen ce clan
de la muraille, trek dien fpijker eon:
weder nit den muur. II a retire son epee,
hij zijnen degen weder uitgehaald.
On l'a retire du danger, men heeft bent
nit het gevaar getrokken. — son haleine , zijnen adorn inhalen. q. q. kle la
prison , iemand weder nit de gevangenis
halen. J'ai retire mon argent du commerce, ik heb mijn geld nit den handel genomen. — des papiers de chez on notaire,
zijne papieren van eenen notaris weghalen. on enfant du college, de l'eco.
le , een kind van de fchool wegnemen.
— des effete mis en gage, vetpande taken
terugnemen. Il m'a retire chez lui, dates
ma disgrace, hif heeft mij its mifn ongeink bif zich opgenomen , geherbergd. 11
a retire tons les biens alienes par ces an.
atres, hij heeft alle van, zijne voorouders vervreemde, verkochee goederen we.
der ingetrokken, weder gelost, weder
aan zich gekocht. 11 ne faut pas — sa
role donnee,, men moetzifngegevenwoord
niet weder intrekken. La veuve qui retira le propl.ête Elisee, de weduive, die den
prefect Eliza Opnam. Quand Dieu notes
retire ses graces, nous sommes malheureux,
wanneer God ons zijne genade onttrekt,
zijn wif verloretz. 11 a retire beaucoup
de cette maison, hij befit veel (linter)
van dit huis getrokken, gekregen. —
son amide a q. q., iemand zijne vrientl•
fchap onttrekken. Quel avantage en a-t-il
retire? wat voor voor deal heeft hij daar
getrokken? wat voordeel heeft hen;
dit gedaan ? v. n. t. de mar. La mer retire , de zee loopt af, wordt lager, de
ebbe komt; prov. — son epingle du
jeu , zich zachtfes, bij tijds, van eene zaak aftrekken , zich nit cone notelige zaak redden. Se —, v.-r. zich wegbegeven, terugtrekken, zich verwijderen. II sera temps de nous —, het zed
tijd zijn, dat' wij ons wegbegeven, dat
ji, ij henen getan, vertrekken. Les ennemis se retirerent en bon ordre, de vifanden trokken in goede orde terug. Il s'est
retire du jeu, hij heeft het fpel verla.
ten. Retirez:- vows ga van hier,
pak u weg. Faites le — de deviant mes
yeux, laat hif tnij nit de oogen gaan.
Se — sur sa p erte, sur sou gain , bif tijds
ophouden to fpelen, wanneer men vers
Best, wint. Se — a part, zich afzon.
deren; op zijde treden , Se — met a,
dans, en, sur, sous, zich begeven in, op,
onder. Se — a la campagne, zich naar
het land begeven, naar de buitenplatas
vertrekken. 11 s'est retire dans sa chambre, hif heeft zich near zijne katner
begeven. Les ennemis presses se retirent
dans leers retranchements, sous le canoe
de la place, de in het naauw gebragte
vijanden begeven zich in hunne verfchanfingen , onder het ;canon der vet.
ring. — en lieu de sarete, zich in ze.
kerheid begeven; t. de prat. Se pardevant tcl juge , zich tot dozen' of diets
regter keeren, wooden, zijne toevlugt
to zamen trekken, in.
nemen. Se
krimpen. Le parchemin se retire au fete,
het perkament krimpt bij he; vuur
Du drap qui se retire a l'eau, 'dock, laken, dat in het Water kritnpt.. Ce
drap s'est bier retire a la foule, dit lakes
is
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is in het vollen zeer ingekrompen. La Retouche, f. t. de peint. verheterde , overriviere se —, de rivier loop: af, valt.
gehaalde (plaats in eene fchilderij
Ce defaut a disparu clans la —,
Retirons, in. pl. (bij de kaarders) de wol
gebrek is bij de verbetering 3,erdwenen;
die in de kam bij het eerfle kammen der
t.
wol hangen blifft, kanewol y r.
gra y . Cette planche est A la deuxiàRetirote, f. iron. genoodzaakte
me —, deze plant words voor de tweede
' terugtogt
keer gefloken.
van een Leger, tn.
Retirure, f. t. d'ets kuiltfe in een fluk gee Retoucher , v. a. verheteren, befchaven;
goten tin, o.
weder aantasten, aanraken.
un,
Rewire, in. trekmiddel, dat in de geveesun ouvrage , des vers, een werk, verzen
kunde vesicatoire beet, o,
verbeteren, befchaven; t. de peint. —
een, een tableau, eene fchilderij hier en daar
Retoiser, v. a. met eene roede overmeten ,
verbeteren , overfchilderen. Il a retonnog eens meter,.
f Retollir,, v. a. wegnernen, opligten.
the le but, hij heeft het doel weder geraakt.
Retombee, f. t. d'arcli. — d'une yoke, eerRetouper, v. a. t. de pot. een mislukt fink
fie bulging, bogt van een gewelf.
aardel,erk weder onswerken; r. d'agr.
Retomber, v. n. weder, nog eens vallen,
one haie, eene heg teitbeleren.
terugvallen. A peine s'etoit it lere, qu'il
terugkomst, terugkeering, weretomba, naetuwelijks was hij opgeflaan, Retour,,
derkeering; wederkoinct, terugreis , te
of hij viel weder. Il est retombe dans la
huiskomst, yr. A mon — de la ville, bij
méme faute, hij is in dezeifde fell, font
rnijne terugkomst nit de flad. Il est
weder gevallen. La bale est — bee en
parti sans esperance de —, hij is vertroke
Get endroit, de bal is op deze plaats teken, zonder hoop op weder-, terugkomst.
rug gevallen;
— clans une maladie ,
11 est dc'ja sur son —, hij is reeds op zijweder in eene ziekte florten. La home
ne terugreis ;
est sur son , stir le
en retombera sur vous, de fchande zal op
hij neemt af, wordt oud. Mon pore
terugyallen. Le sang innocent retombe
est deja de —, mijn vader is reeds wesur nous, het onfchuldig blood kome over
• der terug, to huis. J'attendrai ici votre —, ik
ons , velle op ons terug.
zal hier uwe terugkeering, terugkomst
Retondeur, m. overfcheerder.
verwachten. Je sous souliaite un beureux
Retondre, v. a. overfcheren, nog eeni, weik wensch u eene gelu(kige weder.,
der fcheren. 11 faut — cette piece de
drap, men moet dit flak laken nog eens
te huiskomst. Je le ferai a mon —, ik
fcheren; t. de sculp. Fers a —,
zal het bij mijne terugkomst dean. Au
Retordage,
t. de mail . twijnen van ga.
— de la promenade, je le trouvai ici, hij
de terugkomst van de wandeling vond ik
•
touw, o.
Retordement, m. twijnen der zifde , o. cer..
hem hier. On volt ici les cicognes au —
du printemps, wanneer de lente aankomt,
to soie a six points de —, deze zijde is
bij de terugkomst van de lente, ziet
zesmaal getwijnd.
men hier de ooijevaars. Le — d'une ame
Retordeur, m. t. de man. zijdetwilner.
a Dieu, de teruge of wederkeering van
Retordoir, m. t. de man. werktnig tot het
twijnen, o.
eene ziel tot God. Faire on — , vers
Retordre, v. a. herdraaifen. twijnen, her.
Dieu, zich tot God bekeeren. Faire tut
wringen. Du fit retordu ou rotors, de la
— stir soi-meme, ernstig over zich zelsoie retordue, getwejeed garen, getwijnde
von, over zijn eigen gee/Jag nadenken;
fig. Cette occasion est passee sans —,
Tordre et — du hinge mouille , nat
n'y aura jamais de —, deze gelegenheld'is
linnen wringen en herwringen; prov.
voorbij e onherroevelijk, zij zal nooit
Donner bier du fit a — a q. q., iemand
terugkomen. Il a perdu sa charge sans esveel to doen geven.
Rdtorquer, v. a. t. de log. — on argument
perance de —, hij heeft zijnen post ver;onder hoop van dezelve terug to
contre q. q., letnands hewijsreden tegen
s, het g e krijgen. La fortune a ses
hem zelven keeren, iemand met zijnen
leek,
de
fortuin is veranderlijk. 11' a
eigenen bewijsgrond overtuigen. It lui
rompu aver lui sans —, hij heeft voor
a retordue, it a retorque contre lui les raitons, onherroepelijk , met hem de vriende
sons dont it s'appuyoit, hij heeft hem de
fcisap gebroken. 11 n'y a point de — aelec
gronden, waarop hij fieunde , regen teem
lui, daar is geene verzoening voor hem
gekeerd, gebruikt , hem met zijne eigene , gronden overtuigd.
to wachten. C'est on hommequi a de fãciaeux
s, het is een mensch, die wonderlifke
Retors, e, adj. et part. zie Retordre; fig.
kw en , misfelljke luimen heeft , Met inten
loos, doorflepen , listig , film. C'est un
homme
niet is om to game. II croft que tout le
hij is een listig, loos , doormonde lui en dolt de —, hij meent, denier,
trapt mensch.
(jetorsif, adj. (objection) omgekeerde, tegen
dat ieder een hem moot onizien. Nos
annaes
fuient sans —, onze 3aren vliegen
zijne partij gekeerde (tegenwerping).
voor altoos , voor eetewig daarhenen,'zij
Retorsion , f. t. de log. keeren der bewijzen
komen nooit weder ; ;erugloop. La bontegen den fieller, o. omkeering eener bele alla donner contre une pierre , et abatwijsreden tegen iemand. Cet argument
tit quelques quilles a son —, de hal filet
lean
deze
bewijsreden
est isujet a la —,
aan eenen fieen, en wierp bij zijnen tetegen den !teller zelven gcbruikt warden.
ougloop eenige kegels omver. Les —
Retorsoie ,
twijniviel , draairad der lljnne tranchee , dune ,riviere , d'un chesnin,
draaijers of touwflagers.
de krowen , hogten vas; eene, lodpiraaf,
Retorte, f. t. de shim. kramme of ingebovan eene rivier, van eenen wig; t. de
gene glazes; kolf.
corn. terugvracht, teruglading. Le
Retortum, m. (lees retortome), t. de bot.
cl'uR vaisseau, de ekeirvgvracht van eon
boom in Peru, welks vrteeht gelijk eene
fchip. 11 avoit euvoy4 1u fer, du fromafe ikeeef geelraaid is,
Aaaa g
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ge, do beurre en Portu71, et pour son —1
it a en des figues, hij had sj , kaas ,
boter naar Portugal gezonden , en beefs
vijgen gehad voor zijne terugvracht.
Troquer une chose en donnant du , lets
verruilen, zoodat men sets toegeeft.
Quel — me donnerez-vous? lvat wilt gij
mij toegeven? Changeons de cheval, je
vous donnerai vingt florins de —, laat ons
van paarden ruilen, ik ieil so twinag
gulden toegeven; fig. wederdienst , dank.
.L'amitie demande do —, vriendfchap vereischt svederdienst. 11 faut obliger sans
esperance d'aucun —, men most iemand
verpligten, gunst bewijzen, zonder hoop
van eenigen wederdienst, dank. 11 semble qu'on lui en doive du — , het fchijnt,
dat men hem daarvoor moet dank iveten.
— de maree, terugkomst der vloed,wantij ; t. de mar. — de courant, weder- of
terug loopende flroom order den wal. Ponlie de —, voetblok 9 of blok, waar men
eenen looper doorfcheert , om eene andere daaraan to geven. -ee de cordage, het einde van eenen looper achter
de hand. Vivres de —, victuali en of mondSeboeften, Welke reeds eene reis gedaan
hebben, en weder terug gebragt zijn. —,
d'une manoeuvre, het einde touw,, dat
door het voetblok gefchoven is ; t. de
chas. Les — s du cerf, wordt van een
p ert gezegd, dat op zijnen weg weder
terug komt. Un — de chasse, maaltijd
na de jags voor het gewone avondmaal.
Cheval, voiture de —, paard, rijtuig dat
ledig terngkomt ; pl. fig. omwegen. Elie
a des — s qu'on ne pent pas demeler, zij
heeft omwegen, die men niet bevatten,
nit een zetten lean. L'amour propre abonde en — s, de eigenliefde heeft eene
wenigte omwegen, ultvlugten; t. de prat.
— de partage, hetgeen men aan eenen
medeerfgenaam, die niet genoeg beefs
ontvangen, toegeeft. Le droit de —, regi
yap terug vallen, volgens hetwelk de
bloedvrienden van de opgaande hale de
onroetende goederen erven, die aan bunne afflammelingen gegeven zijn, wanneer dezelve zonder kinderen zijn overleden. Douaire sans —, weduwgift, lijftogt die, niet (aan de erven van den man)
terugvalt ; t. d'arch. 11 y a un grand corps
de logis, et tine galerie en —, er is eon
'root hoofdgebouw, en eene na regte
hoeken daarmede vereenigde galerij. —
d'dquerre, regthoekige winkelhaak; t. de
jeu. Faire un —, nog eens in dezelfe!e
kletir fpelen ; t. de math. — des suites,
terugkeer der rife's; t. de peck Venir
a —, van eene jlecbte vangst terugkovan; zntwoord, o. Ses — s a nos propos gout ingenieux, zijne antwoorden op
onze voorfiagen zijn verflandig; prov.
A beau jeu% beau , zoo men zaait, zoo
men maait ; elk zal zijne beurt wel kt ijgen ; met gelijke nsunt betalen. On est
sage au — des plaids, ads het proces nit
is, words men wijs; door fchade word:
men wijs. Le — vaudra mieux, pis que
tines, het einde zal beter , et-ger zijn
dan het begin.
Retourne, f. t. de jeu. troefblad, o. La —
est de coeur, trefl y , bet troefblad is bar.
to , klaver.
Retournetnent,
t. d'elstr. li,'11;i7g van den
kwadrant, working ., staa,door :Bea ee-
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nen kwadraat fide, door het waart:emen
van cent tier brj bet Aruinflip, den rand
beurtelings velar bet oosten en naar het
westen draaijende.
Recourner, v. n. et a. terugkeeren, wederkteren , omkeeren, omdtaaljen. S'en
weder- terugkeeren. —en son pays, naar
zijn land terugkeeren. — a Dieu, tot
God terugkeeren , zich bekeeren. —
l'ouvrage , tot bet werk terugkeeren. Je
retournerai sur mes pas, ik zal denzelf.
den weg weder; , terugkeeren , -komen.
11 est temps de nous en —, que nous nous
en retournions, het is tijd dat wij terug•
keeren. une assiette, un rOti, eenen
fchotel, een gebraad omkeeren. 11 est sit
faibIe , qu'il faut le dans son lit, hij is
zoo zwak , dat wen hem irt zijn bed moct
onskeet en. Cet habit n'est pas encore re•
tournê dat bleed is nog tries orngedraaid.
II retourne en arriere, hij gnat achser nit,
van zijn voornemen af; fig. van gedachten does; veranderen. 11 s'est laisse
hij heeft zich van die gedachten laten
af brengen ; weder doen. Je vous le pap.
donne, mail n'y retournez plus, ik vergeef het u , maar doe het nisi weder.
Se v. pers. zich.omdraaijen, onikeeren. Quand je l'appelai, it se retourna
wanneer ik hem riep, draaide hij zich
em. 11 saura bien se
hij kan zich wet
omkeeren; fam s iiij west zich 'wed tehel.
pen ; fig. on pra y. — a son votnissement
zijilen vorigen misflag weder begaan.
a ses moutons , altoos weder op bet vorige gefprck konten. C'est le ventre de ma
snore, je n'y retoutne plus, daartoe zat
men mij ntet ceder brengen; t. de jeu
de cartes. Qu'est-ce qui retourne ?
legs em, vat kaart is omgeflagen; fur.,
Voyons de quoi ii retouine, laat ens zien,
was voorgaat, vaarvan het gefprek is,.
hoe de zaak fiaat.
Retracer,, v. a. op nieuw, nog eens aftrek.
ken , affi:hetfen ; fig. beichriiven, af.
fchiacren. — les exploits d'un heros , de
daden van eenen held befchrifven.
Retractation, f. herroeping. publique,
openlijke herroeping ; t. tie lit. Les — s
de St. _Augustin, de verbetering (van het
iverk) van den h. "Iugustitzus.
Rkracter, v. a. herroepen. Galilee fut oblige de — son systeme du moiCe , Galileus
werd genoodzeoakt zijn leerlielfel van
den bouw der ivereld to herreepen. Se
—, v. C. zijn wooed weder intrekksn. 11
a etc contraint tie se — de ce qu'il avoit
dit, hij was gedwongen weder in to trek.
ken betgeen hij gezegd had.
Retraction , f. t. de med. : nkrimping , zamen..
trekking der zenusven. La — des nerfs,
Ore l'usage des membres, de zamentrekking der zenuwen ontneemt bet gebruik
der leden.
t Retrahier, v. a. zie Retirer,
Retrainclre, v. a. t. orf. gedreven werk ma.
ken, Raven (goad , zilver) Haan.
Retraire , v, a. t. de prat. eene verkochte
erfenis weder intrekken, naasten, benaderen. Le contrat lui donne le
droit de — ou de retirer ce fond, het verdrag geeft hem het regt dit grondfluk to
naasten, weder in to losfen.
heimelijk gemak, /snide, o.;
Retrait,
feot. de prat. benadering , naasting.
dal, regt dat ten hoer alt kracht van
zijn

1125
R ET
RET
Zijn leen heeft, om eene erve door zijafkorten, afknippen, verminderen. I I
nen leenman verkocht , te mogen aantasTaut le bois superflu, men meet het
ten , 0. lignager, naastingsregt , wanovervloedige bout afnijden. On lui a
veer eene erfenis die men weder ingeretranche la moitie de la pension , men heeft
trokken heeft, door iemand zijner fahem de helft van zijne jaarwedde algemilie ontvreemd was. — des biens eccLkort. 11 a retranche sa clepense, hij isccft
siastiques, naasting, inlosfing der geeszijne uitgave befnoeid, verwinderd. 11
telijke goederen.
vouloic le sur la nourriture, Izij Wilda
Remit, e, aeij. in een gekrompen, zamen.
het op het eten, veedfel afknippen; fig.
getrekken; t. d'agr. Du bled —, ingeSe — a q. ch., v. r. zich op lets bepalen.
krompen koren. Le bled — fournit pen de
j'aurois plusieurs raisons a dire, mars je sue
farine, zamengetrokken koren geeft qvci.
retranche a celle-ci, ik kende meer gron.
nig meel ; bias. Pal —, verkorte,
den aanhalen, bijbrengen, maar ik hein een getrokkene paal, die zichnietuitpaal mij alleen op deze. — plusicurs enfirekt tot beneden aan het fchiid.
drop s ci'tin livre, ve;fcheidene plaatien
Retraite , f. aftogt, tn. terugtrekking, tapin eon book tat-, wegfloijken.
une
toe, y r. On a sonne la —, men heeft den
te, een feest al/Chalk y ; t. de rel. Bath.
aftogt geb,lazen. Le tambour bat la —
q. q. de la communion des fiddles, iede tamboer, trommellager flaat de tap.
mand nit de gemeenfchap der geloovigen
toe. On a attaque l'ennemi en —, men
uitguiten; t. de go. verfchanfen. un
heeft des; vijand bij den aftogt, afwijcamp, un passage, eon leger, eenen door.
kende , aangevallen. Canon de —, achtogt verfchatifen. Se —, v. r• ver.
tergefchut ; fig. Battre en —, toegeven ,
fchanfen; z:ch bekorten, zijne uitgaven
van zijne aanfpraak op jets afzien;zich
verminderen. Les ennemis s'etoient reheimelijk weg begeven; afzondering van
tranches, de vijanden hadden zich vela.
de wereld, rustplaats, eenzaamheid,
fchanst. 11 étuit oblige de-se —, hij was
fchuilplaats, toevlugtt 11 vit dans une
verpllgt zijne uitgaven te vermingrande hij leeft iae eene groote eenderen.
zaamheid. II fait —, hij wil niets weer Retravailler, v. a. weder, op nietew werken,'
met de wereld te doen hebben , hij gaat
overwerken.
eenzaam leven.I Les meditations qu'il a Retrayant,
te, f. die het -rig: van
faites dans, pendant sa
de bepeinzinnaasting of verkeop heeft.
gen, die hij in, gedurende zijne
R etre , zee Rettre.
zaamheld gemaakt heeft. Baer une peti- Rdtrecir, v. a. naauwer, fmaller, enger
eene kleine rustplaats bouwen.
te
maken, vernaauwen, inleggen, intrek.'
Donnez lui geef hem eene fchuilplaats.
ken. — tin just-au corps, un habit, eenen
Une — de voleurs, eene fchuilplaats, eon
mans rok, een kleed naauwer maken,in.
nest der dieven. 11 sera bientOt pris, car
leggen.
un chemin, eenen weg
11 n'a point de —, hij zal welhaast ge.
ler maken. On retrecit la riviere par des
vangen zijn, want hij heeft geene toedigues, men vernaauwde de rivier door
vlugt. 11 a demande une pension de —,
dijken; t. de man. — un cheval, met een
hij heeft eene jaarwedde veor zijne rust
paard in eenen kring, kreits rend
gevraagd. Donner la — a un vieux doden, zoodat de kringen allengskens fmal.
niestique, eenen ouden kneeht het genaler wooden; v. n. Se —, v. r. naauwer
debrood geven; t. d'arch. La — d'unmur,
worden, inkrimpen. Cette toile
de intrekking van eenen muur. Ce mur
ci au blanchissage , die dock, lionen is in
fait — a d,eux pouces a chaque etage, doze
de wasch ingekrompen. Le cuir se rerremuur is bij iedere verdieping twee duicit au feu, het leder krimt bij het
men ingetrokken; t. de mar. — du huvuur. La rivi6re se retrdeit ici, de rivier
pier, gijtouwen van het marszeil. Saword: hier naauwer ; t. de bot. One
bords de —, achterpoort -(fchip); t de
feuille retrecie, cen blad diet zigtbhar
marech. teruggebleven punt, (pits, van
naauwer toeloopt ; fig. La servitude re:eenen fpiiker in den hoef van een paard;
trecit fame, l'esprit, de flavernij float
tnestkuil op eene plaats; leireee aan den
de ziel, den geese nester, vcrzwakt
tom der voorfie paarden van eenenvrachthaar , hem.
uagen.
Retrec,issernent, m. vernaauwing,vrnaauwer,
Retraiter, v. a. weder, op nieuw behande.
ever makers, inleggen, intrekken , 0.
len. — un sujet, een onderwerp ep nieuw
Le — d'un habit , het naauwer waken van
behandelen.
een kleed. Le — de la riviere est ici trop
Retranchement, afkorting, vermindegrand, de vernaauwing vanede rivier is
ring , aftrekking. Le — de sa pension,
bier te grout; fig. Le — de lame, de
de aftrekking, afkorting van zijne jaar.
l'esprit, de nederdrukking„ verzwakking
wedde. Le — de sa depense, tie verminvan ziel , van geest.
detl yg van zijne uitgave; t. d'arch. af- Retrecisseuse, f. die zich naauw, erg
gelchoten versrekp ; hoekje in eene fra- Retreindre, v. a. t. d'Orf., (le chaud. hel
mer. 11 couche dans un hij flaapt in
uitkloppen; gedreven work maken
een afgefchoten vertrekje; t. de gu. verboutir).
fchanfing, borstwering, sr. On entra Retreint, e, adj. hal teitgeflagen, gedreven.
dans lours s l'epee a la main, men ging
Une piece mal e, een flecht aitgefla.
met den degen in de vuist in hunne vergen, gedreven fink.
fchanfingen ; toevluct, y r. Voila leur Retreinte, f. opdieping, het maker) van gederiier —, dat is hunne laatfie toevlugt ;
dreven work. Quvrage de —, hei nitfig. Forcer q. q. dans ses derniers —s, legefiagen work,. Lin bon ouvrier potyr la
mand zijne laatfle toevlugt affnijden,
—enworkma,dieg drev0nwo;k
hem tot het uiterfie brengen.
maakt.
Ketrancher, v. a. affnijden, befnoeijen
Retrempe, f. weder indotspelen, %veer 'GarAaaa4r e in,

RET
den, a. L'acier amolti par le feu, se durcit de nouveau a la —, het in het vuur
week geworden fiaal , wordt weder hard,
door indompeting, 'wanneer het wader
(gloeijend) in het water wordt geworpen.
Retremper, v. a. weder indoopen, nat maken; weder harden. — l'acier, flaal
der harden.
Retresser, v. a. wader vlechten, het hear
aan eene pruik yertrenzen.
Retribution, f, belooning, vergelding, beWing (retributie). Cela merite quelque
dat verdient eenige belooning. La —
se monte a taut, de retributie beloopt
zoo veel.
Retrie, in. E. de pap. Gros — , derde foort
van uitgezocht papier , papier dat ifzervlakken of eenige andere gebreken heeft.
Retrier, v. a. weder uitlezen, uitzoeken.
Retriller,, v. a. weder roskammen.
Retroactif, ive adj. terugwerkend. Cela a
une force retroactive, dit heeft eene terugwerkende kracht. Les lois n'ont point
ordinairement d'effet —, de wetten hebben getneeqijk geene terugwerkende
kracht, betrekken zich niet op het yoor.
gfande.
Retroaction, f. terugwerking. La n'a
pas ordinairement lieu en mature de lois,
gewoonlifk heeft de terugwerking niet
plaats bij de wetten.
Retroactivite, f. de eigenfchap van hetgeen
terugwerkt, de terugwerkende kracht.
Rêtroaga, v. a. my terugwerkende kracht
hebben.
Retroceder, v. a. t. tie prat. weder afflaan,
het afgefiane teruggeven. Je lui ai retrocede la dette qu'il m'avoit transportee,
ik heb hem de fchuld, die hij mij had
overgedragen, weder afgeftaan.
Retrocession, f. weder affland, m. La —
d'une lettre de change , d'une dette, de
weder eland van eenen wisfelbrief, van
Bone fchuld ; t. d'anat. La — du coccis
(coccus), het teruggaan van het fluit.
been bij het baren.
Retrotlechi , zie Ref:Mehl.
Retrofraete, zie Refracte.
terugkeeRetrogradation, f. teruggang,
des plaOtes, tie
ring , wijking. La
terugwijking tier planeten.
Retrograde , adj . terugwaarts, achterwaarts
gaande. La marche des ecrevisses est —,
de gang der kreeften is achterwaarts; t.
d'arith. Orare terttg- of achterwaarts
gaande orde der cijfers (gelijk 9, 8, 7,
6 enz.); t. de pogs. V,ers vers dat.
denzelfden zin en dezelfde letters heeft,
van y ore of van achter beginnende to
lezen.
Retrograder, v. n. weder teruggaan, achterwaarts gaan. Je le vis arriver ce qui me
fit ik zag hem aankornen, dat mij weder deed teruggaan.
Retrogressif, adj, inns. zie Retrograde.
Retroussement, in. opfirooping, opfthorting,
opzetting, enz. yr. Le — de cheveux, de
la moustache , de opfirijking van het hoar,
de opzetting yan den knevelbaard.
Retrousser , v. a. opfiroopen , opfchor ■
ten, opzetten, opfirijken , opbirleu .
aveder opfchorten, opllaan. — ses
veux , zijn hoar opfirifke q . Un chapeau
retrousse, een opgetoom.le , opgellagee
ten opgefchorte, op.
tetdc U a nez
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gekrulde neut. Son cheval avoit la qtieue

retroussee, zijn paard had eenen opgeflroopten, opgebonden fiaart. Retroussez
cos manches, (troop une meuwen op. Les
fines ont lee bras — es jusqu'au coude, de
meisjes hebben de armen tot aan den ellebooz opgeflagen, opgeflroopt. Retroussez votre jupe, elle va se salir, fchort
uwen rok op, gij zult hem veil maben.
Retroussis, m. t. de chap. de opgejlagene
rand van eenen hoed, ook van een blad.
Retrouver, v. a. wedervinden. Je cherche
un livre que je nu saurois ik zoek een
boek, dat ik niet kan wederrinden. 11
a retrouve sa montre, hij heeft zijn ho•
rologie wedergevonden. Je ne trouve plus
ce que je voulois dire, ik lean mi./ niet
meer herinveren, ik kan er flier opkomen , hetgeen ik Wilde zeggen; fig. herkennen. On ne retrouve presque plus ce
po'ete dans les ouvrages de sa jeunesse , men
kent \ dozen dichter boast flier moor in
de werken, die hij in zijne jeugd heeft

gemaakt.

Retroversion de la matrice, f. t. de med. totugkeering der baarmoeder tegeti het

fchaambeen.

t Retruder,, v. a. in de gevangenis zetten.
Rets, vischnet, o. Le — etoit
si ehaige de poisSons que Pon ne pouvoit le tirer de l'eau, het net was zoo vol yis•
fchen, dat men het niet nit het water
konde trekken. Un — sedentaire, een
fliillaand net. — derivant ou flottant, een
zwemmend net. On a tendu un — entfe
ces deux rocs, men heeft een net gefpannen tusfchen doze twee rotfen; t. d'anat.
Le — admirable, klein net dat de flijmklier omvat ; t. de char. p1. Les — de la
charrae, twee lange ftukken hone , waar;Bede men eenen ploeg befluurt , o.
marin zekere zeezelfliandigheid, foort
van (pons; fig. flrik, valfirik. — de satan , firikken des fatans. Prenez garde
de donner dans les —, wacht u voor val-

firikken.

ROtudier, , a. wader befluderen, herlee.
refl. Il a oublie son role, il taut qu'il le retudie, hij heeft zijne rol Vergeten, hij
moot ze weder leeren. j'avois neglige le
Grec , je l'ai retudie , ik had het Grieksch
yerwaarloosd, ik heb het weder befiudeerd.
Retuer , v. a. weder in e,en grond helpen ,
bederven. 11 cornmencdit a se remettre de
ses perms ce nouveau revers l'a retud, hij
begot: zich van zijne verliezen to her..
fiellen, die nieuive engeval heeft hem
weder in den grand geholpeu.
Retumbe, f. rond glazen vat , a.
Retus , e, adj. t. de hot. zeer from, in sett

gedrukt.

a. wader opfloven, verwarmen;
Geumametre, m, firoommeter, wfelfteig am
de fnelhe?4 eens flrooms to meten.
Reunion, f. hereeniging, wader vereeniRdtuver, v.

herbaden.

ging ; fig. bevrediging , verzoening. Fai.
re la — ths biens alienes, vervreemde geederen weder vereenigen; t. de chic. La
- d'une plaie , de hereeniging van eene
rand; t. de jur, La — d'un domaine a la conronne , de 1 oreeniging van een vorstelijk
goad, van een erjgoed aan de kroon. La
— des deux families, de verzoening der
twee familien; t. de jur. zamenvergadering
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ring. La — de ces preuves, de veree.
anderen bewezen. 11 a peu dejeune, anis.
niging , bifeenvaeging van deze bewijzen.
en — il a bien dine, hij heeft weinig
ltdunir, v. a. weder vereenigen, eveder zaontbeten, wetar daarentegen heeft
menvoegen, zarnenbrengen. Il les a réugood middagmaal gehouden.
nis , hij heeft ze weder vereenigd. — les Revancher, v. a. vergelden, verdedigen,
lêvres d'une plaie, de randen van eene
voldoening Raven, wraak nereen. 11 a
wend weder zamenvoegen; t. de jur. —
bien revanche son ami, hij beef: zifnen
pn dotnaine a la couronne , een i'orsteliik
i'riend vett vold,ening gegeven, verdegoed weder aan de kroon brengen , t. de
digd , wraak veer hem gessousen. Se —,
phys. — les rayons du soleil, de zonnev. r. zich wreken, met gelijke mun,t befiralen weder vereenigen ; fig. verzoenen.
talen , vergelden. C'est lui qui a (lit du
11 reunit les Sabins aux Romains, hij vermai de moi, je m'en rzvalcherai, hij he eft
zoende de Sabijuen met de Romeinen.
kwaad van mij gefproken, ik zal mij
Se —, v. r. zich weder vereenigen; zich
daarover wel wreken. m'a fait un plailveder verzoenen , bevredigen. La chair
sir, je ticherai de M'en, 171 ,., , hif 'beefs mij
de cette plaie s'est reunie , het vleesch van
een veentaak aangedaan,ak zal hem het we!
deze wend hoefs zich weder vereenigd ,
vergoeden, vergelden. ,11..p'a point man#
de wend is seeder toe. Ils se sont reunis
de ce mets, mats ii se revanche cur l'autre,
contre Pennemi zij hebben zici weder
van deze fplize heeft hij meet, gegetin,
tegen den vijand vereenigd. Its ne voumaar aan de andere * haalt hij het weder
loient se —, zij wilden zich niet weder
in; wreck: hij zich; t. , de jeu,
verzoenen.
gagnd a ce jeu, mais je me suis revaxidie
Remis, in. pl. de nieuw bekeerden, die,
afgewon.
l'autre, hij heeft mij
van de Remiche kerk waren afgeval
nen, maar ik hob mij gerevengeer:1, gelen, maar nq het edict van Nantes wewoken in het andere, maar het andere
der hare leer omhelsd hebben.
heb ik gewonnen.
Reuns, in. pl. t. de mar. !aux kieren Revancheur , m. inns. wreker ;
se , F.
of openingen, welke in het ruim van een
wreeklier.
fehip oyerblijven tusfchen de gefluwde Revasser, v. n. fam. al pijei veel en verfehelvaten.
den droomen, onrustig flapen;
Reussir, v. n. gelukken,. flagon, tieren,
woolen. Pal ep un sommeil fort ialpier„
eenen goeden uitflag hebben. Cette enik hob` eenen, zees
je n'ai fait que
treprise lui a . reussi , deze onderneming is
rustigen flaap gehad, ik iieb gedurig
hem gelukt. I1 reussit dans tout ce
gedroomd. 11 ne se porte pas,' bien ., it a
entreprend, hij flaagt in alles, wat hij
revasse toute la unit, hij vaari niet wel,„
enderneemt. 11 rassira h, la guerre , hij
hij heeft den geheelen tekcht, gewoeld,
zal in den oorlog zijn geluk maken. 11
onrustig geflapen.
est etourdi, it ne reussira a rien, hij is Rave, m. droom, ijdele droom, m, II a onbezonnen, hij zal in niets flagen; t.
hij heeft eenen,
eu un vilain
d'agr. Cis plantes reussiment le mieux
droom gehad; fig. ijdele hoop., yr. hike,130mbre, deze planten tieren het best in
beeld ontwerp, o ; denkbeelden geduren,de fchaduw. 11 rOussit a tout, alles gede den flaap. Ce projet n'est qu'un beau
inks hem.
—, dit ontwerp is flechts een fchoon:e
Reussite, f. goede, gelukkige uitflag, m.
droom, eene inbeelding. I1 s'est fait un
La — d'une affaire, de goede uitflag van
beau —, hij heeft flechts eenen fcheonen
eene zaak. Son ouvrage n'a point eu de
droom gehad; zijne hoop Was flechts een '
zijn work is met geenen bijval opC'est nn — que de vous voir `kortedm.
genamen. 11 faut voir que , le en sera la —,
ici, ik kan het naauwelijks,gelooven
men meet Zion, welk gevolg, welittn
hier to zien.
uitjlag dat hebben zal.
Revache , f, t. de com. foort van grove fler.
Revai:der, v. a. weder gangbaar doers zijn,
nel ; baai. Un manteau double de —,
weder wettig maken.
een mantel met grove flanel, met bag
Revaloir, v. n. weder vergelden, betaald
gevoerd.
zetten. Il lui a fait une injure , mais it le Revézhe, adi. wrang ; fig, fluursch, borsch,
1ui a bien revalu, hij heeft hem beleedigd,
onvriendelijk. Ce yin est bien *doze
maar hij heeft het hem betaald gezet.
wijn is zeer wrang. Cette fille est biers'
Revanche, f. vergelding , gelijk om gelijk,
—, dit meisje is zeer onvriendelijk
waderwraak. Prendre sa—, weder wraak
fluursch.
nemen, demand beleedigen , die Revell, m. ontwaking, yr. ontwaken,w0!!
ens .geflagen, beleedigd heeft. 11 m'a
ken, wakker worden, te. A mon — je
maltraite, j'aurai ma —, hij heeft mij
m'appercus, bif mijne ontwaking word ik
tnishandeld, ik 4a1 mij wed vergeldsng
gewaar. 11 arriva ici a notre hij kwam
verfchaffen , ik zal het hem weten re
bif onze ontwaking hier. remain a mop
vergelden. Vous m'avez rendu quantite
je vous le dirai, morgen, wanneer 1k
de bons offices , je tacherai. d'en avoir ma
wakker word, wanneer ik o-ntwaak ze4
—, gij hebt mij eene menigte goede
ik het u zeggen; t. d'hort (ook Rediensten bewezen, ik zal, trachten u deveille-matin), wekker in eene klok. Diet.
zelve to vergelden; t. de jeu. weelerLee
tez le sur quatre heures, zet den, seek.
revengie, vr. nieuw fpel on; weder
keno op vier uren; t. mil. het trommelto winnen. Vous avez perdu, voulez.vous
roeren des morgens, om de foldasen to
votre —? gij hebt verloren , wilt
sweAki,s; (battre la Diane); foort van oude
revengie, nog een fpel? En —, adv. to.
96 pondige kanonnen, o.; ta de bot, foort
Vergelding, daarentegen. 11 m's rendt,
van duivelimelk
ESule j t.
nat.
ce service, et en — je lui en ai rendu
avanfche kwae eel of wachtel ; vogel
auve, hij heeft mij dezets dienst bewe
die de anderen door zijn gefehreetew
Zen, eenter vergelding heb ik hem eenee
wekt.
Aaaa 5
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Reveillee, f. tijd, gedurende welken then
in eenen oven onafgebroken werkt.
Reveiller, v. a. wekken, opwekken, wakker
maker; ; verlevendigen, aanmoedigen,
vernieuwen, op nieuw verwekken. 11
faut le — a six heures , gij woes hem om
zes siren wekken. Ce bruit m'a reveille,
dit gedruisch heeft mij wakker gemaakt;
fig. On l'a reveille de son assoupissement,
men heeft hem uit zijne flaperigheid opgewekt. Cela reveille respric, dat wekt
den geest verlevendigt den geese,
maakt den geest vlugger. Cela reveille
l'appetit, dat verwekt de eetlust. Les
pretentions gull reveille, sont fondees , de
vorderingen , :die hij herhaalt, zijn
gegrond. Ne reveillez pas sa douleut ,
yernieuw zijne [mart niet. Donner
de l'Operon a un cheval pour le —, eon
paard de fporen geven , om het aan
to moedigen. Se —, v. r. ontwaken, wakker worden. 11 se reveille au moindre
bruit, hij wordt door het minste geraas
wakker; prov. 11 ne fain pas — (eveil.
ler) le chat qui dort, men moet geene flapende honden wakker maken; geene oude
koeifin uit den float halen; geene oude
gefchillea weder ophalen.
Reveilleur,, m.wekker,nachtwaker; t. d'hist.
nat. zekere vogel , foort van papegaai
de Z4dlanden.
t Reveilleuse, f. foort van fofa.
Reveillon, in. (lees revelyon), nachtmaaltijd, aan de haven na eI vaster zest
men medianoche t. de peint. pl. levendigo trekken.
Revelation, f. openbaring, ontdekking, yr.
St. Paul a en des — s, do h. Paulus heeft
openbaringen gehad. La — chretienne,
de christelijke openbaring (door y. Chr.
aan zijne apostaen). Nier la —, de openbaring loocheven. La — de la confession,
d'un secret, de ontdekking der bleu,
Van eon geliatr.
Reveler, v. a. openbaren, ontdekAen. 11 ne
faut pas — les secrets de son ami , men
meet de geheimen van zijnen vriend niet
openbaren. 11 revela la conjuration , hif
ovtdekte de zamenzwering. Les verizes
de laloi sont des verites revelees, de geloofswaarheden zijn geopenbaarde waarheden.
Revenant, m. fpook, 0. II a peur des — s,
hij is bang, hij vreest, vaor fpoken.
Revenant, e, adj, aanvallig, innemend;
wederkomend part. van Revenir.
o.
profijt , worded
Rvenant-bon ,
winst , yr. ; bui ten kansfe , onvet wacht
is
eon
dot
yerval , o. Voila un joli
aardig profift,eene fchoone winst ; overfchot, het u good zijnde, o. 11 a enco.
re deux cents florins de — de cette affaire,
hij heeft nog twee honderd gulden voordeel bij deze zaak ; fig. Le seul —
de cet emploi est , de pouvoir quelque fois
être 'utile a un ami , het eeniae voordeel
bij dit ambt is, dat ik fitntifds eene;;
yriend kan van nut zijn.
Revendage, m. huisraad , em ten voordeele eens fchuldeifchers to verkoopen.
euse, f. opkooPer,
Revencleur,, in.
drager,, 'lifter, opkoopfler, uitdraagfief. — a la toilette, zij die allerhande
fnuisterijen, die men gewoonlijk aan de
tafel gebruikt , aan de huizen to koop

REV

t. de jur. geregtelifke we.
Revendication
dereifching, terugvordering.
Revendiquer, v. a. zijn eigendom terugei.
frhen, geregtelijk wedereilchen, aan.
fpraak op lets, als op zijn eigendom,
maken. 11 a reconnu son cheval, et it l'a
revendique , hij heeft zijn paard herkend,
eri hij heeft het teruggedischt.
Revendre, v. a. weder verkoopen. 11 a ache•
to ces chaises pour les —, hij heeft deze
goelen gekocht, om dezelve weder to verkoopen. Acheter en gros pour — en dd..
tail, in het groot koopen, em in het
klein weder to verkoopen; fig. 11 en a
htj heeft het in overvloed, hij heeft
genoeg daarvan. Il a pen de savoir, mais
pour de resprit, 11 en a a —, hij hoof:
weinig kunde, maar verliand heeft hij
in overvloed, zeer wel. Ne vous fiez pas
a lui, 11 vous en revendra, vertrottw hem
niet, hij bedriegt
Revenir, v. n. weder-, terugkomen. Je reviens pour vous dire, ik kom terug, om
to zeggen. Il est revenu vous chercher,
hij is teruggekomen om u to halen. Sea
parents ne sont pas encore revenus de leur
voyage, zijne ouders zijn van hunne reis
nog niet teruggekomen. Soyez bien reve•
nu, wees welkom, yea geluk tot uwa
terugkomst. Attendez-moi ici, je reviens
a vous dans le moment, wacht mij bier,
ik kern in eon oogenblik weder bij u. II
est revenu tout courant, hij is in vales loop teruggekomen. Le temps, la
jennesse , les plaisiers se passent et ne re=
viennent pas, de tijd, de jeugd, de ver.
maken gaan y oorb4 en kamen niet torug; weder, vp nieuw opkomen, tevoorfchijn komen; *vier uitfpruiten. Le
soleil revient sur rhorizon, de zon komt
weder op, aan den gezigteinder. Je sens
— la fievre , ik gevoel de koorts weder opkomen. Le temps se met au bean, les as.
tres reviennent, het weder wordt weir
choon, de flerren korner; weder to voor.
ffchijn.
Le bois que l'on jete dans l'eau ,
revient sur reau, het p out, dat men in
let water werpt, komt wader boven water. Ces bois coupes reviennent bien , dit
afgekapte bout jpruit , fchiet weder goed
ni t . — d'une maladie, d'un evanotussement, etc., van eerie ziekte, eene
flnauwte et.z. herfiellen, weder opkovsen,
bekomen. 11 revient a vue d'oeil, hd
wordt oogenfchijnlijk beter. — en san=
te weder gezond warden. — en son premier kat, weder in z;fnen eerfien that,
komen ; fig. Elle n'est pas encore reve
nue de sa trayeura zij is van halen fehrik
nog islet heojield, bedaard. Best reveiru de
son opinion , de ses debauches , hij is van
zijn ges , oelen, van zijne losbandigleeden
teruggekomen; opbrehen ( van fpifzen).
Ces mess reviennent, d;e 1pijzen breken
op. 11 ne peut supporter le porc , it lui
revient, hij kan het varkenvleesch niet
verdragen, het breekt hem, op; op lets
wader-, terugkomen; overgaan. Je re
viens a ce qu'il disoit, ik kotn weder terug op hetgeen hif zeide. Pour — a notre suet , om op ors onderwerp terug to
kotnen; pra y. Revenons a nos moutons,
laat ens weder op onze zaak, waaryan
het gefprek is, terugkomen. Il revient
toujours a ses moutons, sur la méme corde , d.sarop komt hij altljd terug ; hij
lea it
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valt altoos op hetzelfde fluk; daarvan
begins hij altijd weder. au fait, weder tot de zaak komen. — a soi, weder
tot zich zelven komen, betere gevoelens
aannemen. Apres de longs egarements, On
pent encore — a soi a na lange afdwalingen kan men Loch weder tot zich zelven
kornen , betere gevoelens aannemen. —
Dieu, zich tot God bekeeren ; te binnen
fschieten. Son nom ne me revient pas, zijn
naam [shier mij niet te binnen; ink°.
Aen. Faites bouillir ces deux bouceilles
d'eau jusqu'a ce uu'elles reviennent a une,
laat deze twee flesfchen water komen ,
totdat zij tot dine zfjn ingekookt. Faire
— a q. q. , iemand ver g oenen, weder be..
vredigen. Quand on l'a fiche , c'est
pour toujours, it ne revient jamais , wanneer men hem heeft boos gemaakt, dat
blijft bij hem altoos, hij wordt niet
weder goed; opbrengen; helper., van nut
zips, behalen. 11 lui revient de sa unison
six cents florins par an , zijn huffs brengt
hem jaarlijks zes konderd gulden op. Le
profit qui m ien revient, se monte a deux
cent cinquante florins, het yoordeel dat
het mij opbrengt , beloopt 2so gulden.
Que vous (en) revient-il, de le tourmenter
ainsi ? wet helpt het et a hem zoo te plagen. L'honueur qui vous en revient, de
eer,, die gij daarbij behaalt; kosten, te
Haan komen, beloopen. Cet habit lui revient a cinquante florins, deze rok karat
hem op vilitig gulden te fiaan. Ce drap
revient neuf florins Patine, dit Laken kost
negen gulden de el. Prenez cela, l'un revient a Maitre, cela revient a un , a la meme chose, au mOme, neem dit, het komt
op hetzelfde , op een uit , het eene firookt
met het andere; behagen, bevallen; overeenkomen. Ces manieres me reviennent
fort, zijne manieren behaves mij zeer.
11 a un air revenant, hij beef: een innemend , behagelijk Cette couleur
ne revient pas a l'autre, deze kleur float
uiet goed bijdie, past niet goed met die,
kornt niet geed met die overeen; vernemen, ter ooren komen. 11 me revient un
bruit, ik verneem een geraas. 11 me re-.
vient de toutes parts que vous avez mal
parle de moi, ik hoer van elk een, dat
gij kwaad van mij hebt gefproken;', t.
mil. a la charge, weder aanvallen a eenen nieuwen aanval doen; fig. s'il me
revient, zoo ik verneem. On a beau le rebuter,, it revient toujours a la charge , men
mag hem afwifzen, zoo dikwijls als men
hij komt altijd seeder terug hij
dringt op nieuw aan, hij doet nteuwe
aanzoeken; imp. 11 revient des esprits,
het fpookt ; t. de chas. Cerf revenu de ,@.
te, hert, dat op nieuw zijnehorens heeft
teruggekregen ; t. de cuss. Faire — de la
viande, vleesch door het vane-, water te
doen opzwellon, om het to larderen; t.
de tan. Cuir revenu , geweeke leder.
Revenoir, m. t. d'horl. overgloeid ijzer , o.
R.evente, f. weder verkooping. Il a bien
gagne a la —, hij heeft veel bij de weder verkooping gewonnen,
Reventer,, v. a. t. de mar. — une voile , een
zeil , dat levendig geweest is , weder
vol brasfen; den wind weder in de zeilen doen vallen.
Reventier,
t. de sal. zoutkramer in het
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Reventont, m. pl. regt van den leenheer,
bij den aanAoop van een cijnsbaar geed.
Revenu, m. inkomon, o, inkemst, rente,
yr. Il jouit d'un Bros —, hij heeft een
grout inkomen; t. d'aig. Donner le — aux
aiguilles, naalden na hot harden in eene
pan uitgloeijen; t. de chas. Le — d'un
cerf, de nieuwe horens van een hert. Le
d'un perdreau, het uitgeoeijen van eenen flaart aan een Jong veldhoen, aan ea.
nen foregoes patrijs.
Revenu, e, adj. et part. zie Revenir.
Revenue, f. ,tong hout , o.
Rover, v. n. et a. droomen. Je n'ai pas bien
dormi, je a l ai fait que ik hob niet wel
gefiapen, ik hob niets gedaan/ dan gedroarnd. Nous avons live la même chose,
eij hebben hetzelfde gedroomd ; dutten,
mijmeren, malen, raaskallen 11 commence a —, hij begins to mijmeren. je
crois que vous revea en parlant ainsi, ik
geloof gij dut, gij raaskalt, wanneer
gij zoo fpreekt; rn diepe gedachten gifts,
ergens flerk op nadenken. II ne vous
dcoute pas, it ne fait que'—, hij boors to
niet, hij zit altijd in diepe gedachten.
La chose est de grande importance y
faut —, de zaak is van groat gewigt,
men moot daarop nadenken. J'ai rove
lougtemps a, star cette affaire, ik hob lang
op , over die gaak nagedacht ; fig. fain,
zich bedriegen, dwalen.
Reverberation, f. wederfchijn, m. terug.
kaatjing (van licht, warmte of geluid),
La — des rayons du soleil, de terugkaatfing van de firalen der zon. La chaleur
qui vient par la — est três incommode, de
hitte, die door de terugkaatfing komt,
is zeer lastig. Les echos vienneat de la
— du son, de weerklanken komen van de
terugkaatfing des geluids.
Rèvqrbere, f.groote lantaarn; lichtfcherm,
eene gepolusto metalen plaat, die het
licht terugkaatst , waar achter zij ge.
plaatst is ; t. de claim. weder uitdooven.
Feu de —, rondom gaande vlam; fcheikundig vuur, waarvan de vlam op de
flof terugfivit.
Reverberer, v. a. terugkaatfen, affiralen,
affluiten. Les rayons du soleil reverbêrent
contre cette muraille , de zonnegritlin kaat•
fen terug :egos dozen muur. Cheleur rd.
verberee, teruggekaatfie hitte; t. de claim.
- un corps , een ligchaam door eene rend.
gaande vlam tot kalk waken, verkalken.
itcvercher, v. a. t. de pot. d'et• — retain,
— en (IOU de gaten in gegoten tin uit•
beteren, een gas uitvullen.
Reverdie , t. t. de mar. roeringvanhet
tij, y r.; hoogevloed, m.
Reverdir, v. a. wider green fchilderen,
verwen. 11 faut — ce scan, men meet the
zen emmer weder green verwen; v. n.
groenen , weaer groin worden. lee
pres reverdissent, de weiden worden weder green. On croyoit cet arbre moat,
mais le voila qui reverdit , men meet/de, dat
doze boom dried was, maar nu wordt
weder green, hij leapt weder nit; 'wader uitbreken, uitflaan. La gale dont
se croyoit guari, commence a —, de fchurft,
waarvan hij g tck genezen hield, •b-egiet
weder nit to flaan ; prov. pop. ,Planter
q. q. pour —, iemand vergeefs laten
wachten. Vous voila bien plante pour —,
gij Vat dear lang kunnen Heart wachton
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Reverdissement, m. het weder grace., vet.•
wen, weder groen worden, o.
Reverdoir, m. eironde kuip der bierbrouivers , yr.
Revercmment, adv eerbiedlielijk,met eerbied.
Reverence, f. eerbied, in. eerbiedigheid,
vr.eerbewilf , o. ;eerbiedige bulging of
neiging. Traiter les clioses saintes avec
de heitige dingen met eerbied behandelen. Vous devez hoaneur et —, gij
zijt hen eer of eerbied verfchuldigd;
pop. Sauf — ou
parlor, e,, parlant par
, met eerbtedigheid , met verlof to fpre.
ken; t, de prat. , Sauf la — de la cour, met
eerbied, inct grenst van ele heeren van
het geieetshof. Faites une profonde —
madame S , maafr eene diepe neiging veer
wevrouw S; eerwaardigheid, yr. eerwaarde, Je, prie votre de m%conter,
ik bid rove eerwelardigheld naar mil to
luiYeren, mij aan to hooren. Said votre
— , beboudens re-we eerwaardigheid ; fig.
Ce mur fait la
, deze muter belt voor.
over. On a bien path a sa
men beef:
hem een goed verwijt gegeven.
Revèreaciene, adj. f. t. de , prat. nit yrees
en eerbied gefproten. Clainte eerbiedige vreps,, outzag met eerbied gepaard.
ReverenCieusement, adv. met diepen eerbied,
eerbiediglijk. (die veel buigt neigt.
Reverencieux, cusp, adj. vol komplimenten,
Reverend, e, adj, eerwaardig. Mon — pe.
re, mijn eerwaardige pater. La — de
mere abbesse, de eerwaardige moedcr abdis.
Reverendissime, adj. et in. allerhoog.eerwaardiglie. Les eveques out le titre de
de bisfchoppen hebben den sitel van
allerhoogwaardigfie.
Reveres-, v. a, eeren , eerbewijzen, eerbied
toonen. On revere les personnes de grande
vertu, men eert de lieden van groote
deugd. 11 fact — les ministres de la religion, men meet aan de leeraars van
den godsdieust eerbied betoonen. — les
images, de beelden eerbewifzen. — les
lois, de wetten in waarde houden. Les
enfants doivent aimer et — leurs parens, de
kintleren moeten hunne ouders beminnen
en eeren.
Reverie, f. mijmering , droomerif , raaskaffing ; zoete verbeelding ; diepe gedisc)te; diepzinnig overleg of beraad, o.
Desque la fievre revient, it tombe en —,
zoodra de koerts terugkomt valt hij in
eene neijmering , raaskalling. Cet onvrage u'est pas sense , ce tee sons que des
s de , nealade, in dit werk is niets verflandigs , het zijn niets dan droomerijen, niets dan onzinnigheden. — des
rates, poitifehe droomen. 11 vous debite ses s pour verites, hij verkoopt u
zijde droomen voor waarheden. Je l'ai
Crouve dans une grande ik heb hem in
eene gtoote mijmering , in diepe gedachten gevonden; prov. 11 se berce de — s,
hij bouwt kasteelen in-de lucht.
R.evernir, v. a. weder-, oververnisfen.
Reverquier, Revistier, m. [sort van tiktak, verieerfpel, o. On joue au — dans
feeneltrictrac,
het verkeerfpel wordt in een
tiktakfpel gefpeeld.
Revers, m. achterzijde, keerzijele, ayeregtfche, verkeerde zijde van jets. Le
— de la main, de verkeerde , achter of
buitenzijde van de hand. Le — d'une
medailte d'une monnaie, de olsgekeerde,

RE V
de averegefehe zilch, van eenen gedenkpenning , pan een muntfluk ; fig. fam. on,
prov. Le — de la medallic, de fiechte zijde van jets; de omgekeerdc kans of omwending van bet geluk. Vons avez bien
dit le beau, mais montrez nous le — de la
medaille gij lath: ens wet het voordeeli•
ge gezegd,
' maar loon ens nu ook de flechte zijde. II faut toujours prendre le — de
ce qu'il dit , men moet altoos het tegendeel aannemen van hetgeen hij zest. 11
n'y a point de medallic qui n'ait son —,
daar is niets zonder berisping; alles kan
tweezifdig befchouwd warden. Un — de
fortune, een tegenfpoed , ongeval. La fortune d'un commercant est SlijettC a bien des
—, bet geluk van eenen imndelaar is aan
veel oneevallen onderworpen. La vie est
pleine de —, het leven gnat met veel tegenfpoeden gepaard ; r. de tail. Le — d'un
manche, tie onderzijde, de °Ong van eene moan,. Les — de l'habit, ide opflagen
van eenen rok, van een kited; t. de fort.
Voir, battre un ouvrage de —, een werk
van achteren zien , berchieten. d'une
tranchee, de achterzijde van eene loop:
graven ; t. de gu. Ce corps prit Pennemi
de —, dit krijgslaeer viel den vijand van
achteren, in den rug, aan; t. de mar.
"ilonges de —, bovenflutten der fpanten.
- de coltis, bovenfiuk van het voorfie
(p ant. — de manoeuvies, hies- onder is
begrepen al het tounwerk, dat aan de
lijkant is, brasfen , boelijnen , toppetenets , enz.
Reversal, e, adj. dat eene tegenverzekering , tegenbekentenis in zich bevat;
fink, diploma, dat de plants van een
ander bekleedt, renverfaal.
Reversanx, m. pl. voor ReverEales, f. reverfalien, befluiten , waarin nog verklaard wordt, dat hetgeen in geval van
nood heeft mocten gerchieden, den algemeenen regel nits nadeelig is , dat een
bijzonder geval geene inbieuk op de gewane regten mask:.
Réverseau m. fchiet-vloeiplankje , plankje
sita r vet; gers,enz.;waardoor bet inflaande
hater wordt afgehouden , opdat het hies
in de fponningen loops.
Reversement, m. t. de mar. — de monsoon,

de maree, kentering van de mousfon,
van het getij. Zie vender Renversement.
Reverser, v, a. eteder ingieten , inichenken. Il n'a pas voulu boire ce verre
y in, reversez-le dans la bouteille, hij beefs
dit glas wijn nice willen drinken, giet
het weder in deefiesch.
Reversi, t. de jen. zeker leizqxtfpel,
waarin harte bier (daar qui nola 'heetende) de eerjie of voornaamfle kaart is,
en waarbij degene, die de 'ninth flagen
doe:, het fpel
Reversibilite, f. t. de jur. tertegvalling,wederkeering van een goed.
Reversible, adj. t. de jur. evederkeerlijk ,
terugvallend. Un bien — a la femme apr$
la mort du mari, een goed, dat na den
dood van den man op de vrouw overgaat,
terugvalt. La moitie de la pensiou
mari est — a sa femme apres sa mort, de
helft van een pen/ioen van den man,

valt na zijnen dood op zijde vrouw. Fief
terugkeerend leen.
Reversion, f, t. de food. terugvalling, wederkeering. 11 est Centre dans ce fief par
drait

REV
droit de — 5 hij heeft dit leen volgens het
rep- van wederkeering , terugvalling we.
der eanveard.
Reversoir, zie Deversoir.
Revertier, zie Reverquier.
Revestiaire,
t. de lith. kleederkamer der
priesters , vs%
Revesture ou Revere, zie Investure.
Revétement, in. t. de fort. bemanteling eener fierkte, yr. — d'une batterie, bekleeding eener batterij.
Revetir, v. a. kleetien bekleeden, aankleeden , aantrekken, aandoen. — les panvres, de armen kleeden. 11 n'a qu'un ha.
bit tout deehire, je l'ai revetu, hij had
flechts een geheel gefcheurd kleed aan,
ik heb hem weder gekieed i fig. Un gueux
revetu, een rijk geworden bedelaar.
een kleed aantrekken,
—unhabit,se
aandoen ; fig. Il passoit pour tin voyageur,
'Dais it a reveal depuis un caractb-e d'envoye , hij weld veer eenen reizenden
aangezien, maar hij heeft federt het
karakter van eenen afgezant aangeno.
men. — un personnage ,,la figure de q. q.,
eenen perfoon voorfleilen, de gedaante
yen iemand % eannemen. Le roi etoit revetu de ses habits royaux, de koning was
met zifne koninklijkekleeding bekleed,
zijn koninklijk gewaad gekleed ;
fig. 11 est indigne de la charge'- dont on
l'a revetu, hij is den post onwaardig ,
waarmede men hem heel: bekleed, begiftigd. 11 est revetu de plein pouvoir, hij
is met volmagt voorzien; t. d'arch. —
une muraille de carreaux de porcelaine,
eenen muur met porfeleinen tegeltjes bekleeden ; t. de fort.' — un fosse de maconnerie, eene gz ache met muurtverk bekleeden. Le bastion est revetu de pierres, het
bolwerk is met fleenen bekleed, veerzien; C. de prat. Un acte revetu de mutes ses formes, de toutes les formalites reguises, eene akte voorzien van elle behoorende formaliteiten; t. de jard. — des
cOteaux de vignes, heuvels met wijngaarden beplantet.
Revetissement, bekleeden, o.; t. de food.
in het bezit flellen van een leengoed t.
de fort: d'arcb. buitenkant van eenen
muur, van een bolwetk.
Revftu, zie Revetir.
R.eveur, m. — se, f. droomer, mijmeresr,,
droomfler , mijmeraarger ; adj. droomend , mijmerend, fulend, diepdenkend;
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ginfet verandereg. Ii a revise de bard ,
hij is van gedachten veranderd, tot g ene andere partij overgegaan.
Reviser, v. a. overzien, op nieuw nazien
revideren. raj revise le compte, ik heb
de rekening op nieuw nagezien.
Reviseur, m. overziener, die iets overziet
of revideert. 1VIonsieur G. egJe — de cet
ouvrage , de beer G. is de overziener van
dit werk.
Revision, f.herziening,overziening,revige,
drukproef,vr. naauw onderzoek, o. La —
d'un compte, de herziening van eene rekening. La — finale, de leatge over.
ziening revifie. Envoyez ' moi encore
une — de cette feuille, zend mil nog eene rivifie van dit
t. d'arq.
nogmaals onderzoek van eenen geweerloop.
Revisiter, v. a. weder bezoeken, onder:zoeken, -weder bezigtigen. On a revisite les
magasins , men heeft de magatijnen weder
bezigtigd, bezocht.
Revivification , f. t. de chim. wider levendig making , herflelling (,van metalen), yr.
Revivifier, v. a. verlevendigen; t. de chim.
metalen in den vorigen fleet brengen.
Ce membre etoit presque snort; on l'a frot,
te avec de l'esprit de vin, aui l'a 'revivifies
dit lid was bijkans dood, men heeft het
met wijngeest gewreven, waardoor het
weder verlevendigd is. 'Du mercure ievi.
vifie, kwik dat weder in den vorigen
fleas herfleld is ; fig. theo1.1‘ La grace re•
vivifie le pecheur,5, de genade meakt den
zondaar veder levendig, doet hem Weder herleven.
Revivre, v. n. herleven, weder levend wet:den. El est mort, vos lames ne le 'feront
Pas hif is deed, awe tranen zialen
hem niet weder levend maken; fig. Leo
pares revivent dans leurs Wants, de 'yedfre
herleven in hunne
en lui la gloire de ses-' an'tetres, men jet
in' hem den roem van' zijne vooi- ,i,ed4rsherleven. 11 etoit dans unegrande langneur,
ce remede l'a fait —, hij was in eene groo.
to tnagteloosheid, kwijning, diT .ge tielsmiddel heeft hem weder doen herleven,
nieuwe krachten gegeven. Faire — la him', l'amonr, den haat , de liefde 'weeder
tevend maken, doen het levee,- weder'ver.
wekken.
Revocable, adj. weder., herroepelijk: 'route procuration — est —, elke volmagt is
herroepelijk. Les ofHciers i ppblics'aunt —42
de openlijke ambrenaren zijn heilvepr,
kunnen van hunne posten,*irden af.
geroepen.
Revocatif, ive, adj. hert4e:pend, intrekkend, dat herroept.
,
Revocation, 1. her- 1 wederroeping, intrekking'. La — d'an testament, de lerroeping van een testament. Des emploiO
ambten, waarvan men weder kan
afgeroepsn, afgezet warden.
Revocatoire, adj. dat herroepen of weder
ingetrokken kan warden.
Revoici , 'adj. zie dear op nieuw; zie nog•
meals. Le --, dear is hij reeds wider
terug. Me
bier ben ik weder.
Revoil-4,- adv. zie dear al weder, daarliebt
gij het weder. Le '- bien malade, dear
is hif nu weder op nieuw ziek.
dat is hif, het, weder.

Reviler, v. r. weder ledigen. On a revide
le sac; men beef: den zak weder gele=
digd ; t. _de lap. — un trou (l'agrandir),
een gat yergrooten,, wijder maken.
Reviquer, v. a. t. de drap. une etoffe,
eene flof, wanneer zij uit de verve kornt ,
uitfpoelen.
Reviqueur, m. een die zulks doet, nitrpoeler.
Revirade , m. t. de jeu de tric. het opbreken
van eeten band, het terugflaan van twee
enkele fleenen.
Revirement, m. t. de mar. het weder wenden van een fchip ; t. de corn. zie Virement.
Revirer, v. n. t. de mar. weder wenden,
wanneer men eens gewend is ; t. de jeu
de tric. — ou faire la revirade, twee enkele fleenen teruggean ; fig. fam. tot eene
andere partij evergaan, van grondbe» Revoir, act a. wider sten.
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ice matin, ik heb hem dezen morgen weder gezien. Nous noes reverrons un jour.
'WI) zullen elkander eens wederzien; s.
m. Portez-vous hien jusqu'au vaarwel
tot wederziens; overzien, herzien , verbeteren. - un ouvrage, een werk overzien. Nouvelle edition revue et corrigee,
nieuwe overziene en verbeterde uitgave.
11 est exact dans see comptes, apres tui ii
n'y a point a -, hij is zeer naauwkeurig
in zijne rekeningen, , na hem is er niets
aan , te verbeteren, behoeft men geene
herziening; t. de chas. - d'un cerf, een
hert opfporen. het (poor van een pert
wedervinden , uit zijn (poor zijnen ouderdom, zijne grootte zoeken to kennen;
t. de marech. 11 faut que Petalon revoic
la jument , de hengst moet de merrie op
nieuw, nog eens dekken, befpringen.
Revoir, m. eerfle ontmoeting , yr.
Revoler, v. n. weder, op nieuw vliegen.
Cet oiseau revole vers son nid, deze vogel vliegt weder naar zijn nest ; v.a.weder, op nieuw ftelen. Sa montre etoit rendue , mais on la revola quelques jours aprês,
zijn horologie was hem t,ruggegeven ,
maar men /la' het hem eensge dagen
daarna weder af.
R6volin, m. t. de mar. val of fluitwind,
wind, die door eene hoogte , door eenen
berg, door een gebouw of door een zeil
wordt teruggekaatst.
Revoltant, e, adj. hard fluitend, de Revolter.
muiterii,
Revoke, f. °pliant), m. oproer ,
yr. 11 y a une - generale, universelle,
daar is, een algemeene opfland. Apaiser,
een oproer flillen.
Calmer une
Revoke, m. oproerige , muiteling. Les -s
se sont rendus maltres de la ville, de oproerigen hebben zich meester van deflad
gemaakt.
Revolter, v. a. .et n. then opflaan , oproerig maketi, tot .muiterif aanzetten.
a revoke ma 'famine contre moi, hij heeft
mijne familie -tegen mif doen opflaan.
Ces imipots ont revoke le peuple , deze
belastingen hebben het y olk oproerig gemaakt,, tot muiterij aangezet, n a fait
toute la ville, hij heeft de ganfche gad
in oproer gebragt. Se -, v. r. in op/land
geraken , opgaan , oproerig wordett, mut.ten. ll s'est revoke contre le gouvernenent,-hiff is opgeffaan , oproerig geworden tegen de regering; fig. Cela revolte
le bon seas, dat loops tegen het gezond
verfiand. C'est une idee revoliante, dat
is eene oproerige gedachte.
Rdvolu, - e, adj. geeindigd , verloopen, Yetfireken. Le' inois n'etoit pas encore - ,, de
maand was n,og, niet verfireken. Avant
poor dat
que le tours de' Saturne soit
Apres
de loop van Saturnus gaii/digd
Pannee — e, net . yerloop van bet jaar.
Révolute e, adj t. de bot. naar onder op
gerold. Ces feuilles sont - es , deze
dere*: zijn naar beneden omgerold.
R.evolutif, ive, adj. omwentelend, dat eene
oniwenteling doet , omkeerend ; t. de bot.
La germs-ion - ive , de uitbotting met
ontgekCefdie bladeren.
RevOrutiOn, f. omwenteling; omdraaijing,
omkeerfng, yr. ;omioop, loop ,rn Une heuyeuse -, eene gelukkige dniwenteling.
La perte d'une bataille pout causer de gran.
un etat, het verliei van eti.
s
tit" flag Ran go ooze onoVeritaingen in
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eenen ftaat veroorzaken. La - francaise
a cause bien du mal, de Franfche revile
tie , fiaatsomwenteling heeft veel kivaad
veroorzaakt; t. d'astr. La - des planees , de omloop, omwcnteling der plane.
ten. La - des saisons, de loop der faargetifden; t, de med. Cette nouvelle lei a
cause une grande deze tijding heeft
hem, beefs in zijn ligchaam, eene groote oindraaiiing , verandering to weep
gebragt.
Revolutionnaire, m. omwentelingsgezinde,
adj. tot verandering genegen, gezind
woelziek; wetteloos.
* Revolutionnairement , adv. op de wifze eerier Jlaattornwenteling.
* Revolutionner,, v. a. --tin pays, eene
paatsomwenteling, verandering in een
land bewerken.
t Revolver, Revolvier, v. n. zich lets weder in het geheugen brengen.
Revomir, v. a. weder uitbraken, uilfpnwen. Des qu'il a mange , 11 le revomic,
zoodra hij beefs gegeten, break: hij het
ceder nit.
Rdvoquer, v. a. herroepen, terttg .. , wederroepen; opheffen, uittrekken ; vernietigen. Le roi a rc., voque son ambassadeur, de
koning heeft zijnen gezant teruggeroepen. - un testament, tenon uiterften wil
herroepen; fig. — en cioute, in twijfel
trekken.
Revouloir, v. a. weder, op nieuw willen.
Je l'ai voulu alors, mais Dieu me garde de
le -, ik heb het toen gewild, maar God
beware mil' van bet weder to willen.
Revoyager, v. a. weder, nog tens reizen,
eene nieuwe reis dote.
Revu , zie Revoir.
Revue, f. overzigt, m. overziening, yr.
onderzoek, o. Avant de se toucher, it fit
one - de toute sa maison, yoor dat hij
naar bed ging, onderzocht hij zijn gayfche huis; t. de mil. monfiering. Faire
la - d'un regiment, eene mongering over
een regiment doen. Il y aura demain une
- generale, morgen zal er tent algemeene
mongering plaats hebben.
Revulsif, ive, adj. t. de med. afleidend, af..
drifitend. Un medicament -, ten aflei.
dend geneecmiddel.
Revulsion, f. t. de med. afleiding ; tertigloop van vochten, tn. On lei appliqua des
ventuoses pour faire - de l'humenr qui lei
tomboit sur les yeux, men zette hem laatkoppen, om de fcherpte af to Leiden,
Welke hem in de oogen viel.
Rey, f. t, de Péch. opperge, kapitein der
tonifnenvangst to Toulon.
Rez , prep. heel, gelijk. Abattre une
son - pied, - terra, een huis gelijks
grinds afbreken.
Rez-de-chaussee, m. effect bodem, gelijke
vlakte, yr.; onderge verdieping , yr.
Appartement du -, waning op den efenen
bodem, op den vlakken grand, gelsjks
vloers. Etre loge au -, *in de onderffe
of benedenfle verdieping worsen. Depuis le
jusqu'au wit, van den grand op tot het
dak toe; t. d'arch. Le rez-mur, de inwendige ruimte van den eenen muur tot
den anderen. Cette poutre a g pieds de
portee de rez-mur, doze balk beef: negen
voet drags van den eenen tot den anderen
t. de fort. Le rez-terre, de aardviakte.
Rha-
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Rhabdoicle, adj. zie Rabdoide.
Rhabdologie, zie Rabdologie.
Sthabillage, fam. verjlellen, vermaken,
9. Le — d'une montre, het herfiellen van
"een horologie ; t. d'art. — des armes portatives , herflelling van draagbare wapenen.
Rhabiller,, v a. weder aankleeden, herkleeden. Il etoit déjà deshabille, it se rhabilla, hif was reeds ontkleed, hij kleedde
zich reder aan. — nn regiment, een regiment weder kleeden; fig. verbeteren,
vermaken. 11 a rhabille. tout cela du mieux
qu'il a pu , hij heeft alles zoo goed ver.
beterd, als hij gekonnen heeft.
Rhachialgie, zie Rachlalgie.
Rhachisalgie, zie Rachisagre.
Rhacose, zie Racose.
Rhacoma, m. t. de bot. zekere plant.
t. d'hist. nat. kleine geRhad ou Rhaad,
kuifde Afrikaanfehe trapgans.
Rhagades, f t. de med. kloven, yr. barsten , o. pl. — des levres, kloven in de
lippen.
Rhagadiole , f. t. de bot. foort van wilde
mosterd tot genezing der kloven in de
handen, enz.
Rhagies , m. pl. t. d'hist. nat. zekere infekten met horenachtige vleugels.
Rhagions, m. t. d'hist., nat. iefekten met
• twee vleugels.
Rhagoide, adj. t. d'anat. Tunique
oa Payee, oogvlies, o.
Rhamindique, zie Mechoacan.
Rhamnoides, m. pl. t. de bot. zeehaagdoorn.
Rhamnus, (lees Ramnuce), t. de bot. zie
Nerprun.
Rhan , zie Engrain.
Rhapontic, f, monniken rabarber, zekere
Aziatirche woo-tel.
Rhapsodie, zie Rapsodie.
Rhasute, m. t. de bot. wild farazijns.
kruid, grheifende bij Aleppo, o.
t Rheda, m. :wagens der Qalliers.
Rhee , f. t. de myth. Rhea, zuster en vrouw
Von Saturnus.
Rheingrave, m. zie R.hingrave.
Rhenane, adj. f. Confederation —,
verbond.
Rhenne,, zie Renne.
t aheno, m.' Gallifche kIeeding.
Rhesus, m. Tie Maimon:
Itheteur, m.. redinaar, redekundige, die
e welfprekendheid leert. Ciceron emit
e plus célèbre -7 Latin de son temps,
Cicero was' de beroemdffe Latifnfche redenaar van zijnen tijd. Parini les plus
cetebres --4 de , la Grece, on compte lsocrate, Longin , Nnys d'Ilalicarnasse, etc.,
onder de beroemdfle Griekfche redekundige telde men Ifokrates, Longin,Dionifius
van Halikarnasfe.
Rhetorication, f. rhetorifche figuur, gekunstelde wending van den gip.
Rhetoricien, m. meester, leerling der redekunst, die de redekunst, de welfprekendheid wel vcrftaat.
Rbetorigue, f. redekunst welfpreekkunde, welfprekendheid. Il est professeur de,
en —, hif is hoogletraar in de evelfpreekkunde. 11 a appris la , beefs'
de welfprekendheid geleerd. La metaphore est one figure —, de verbloemae
fpreekwifs is eene figuur in de welfprekendheid
eene rhetorirche .figuur.
Son frere est en —, zifn breeder is in de
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kiasfe, waarin de redekunst onderwe.
zen wordt.; fam. wijze van redeneren.
J'ai employe toute ma — pour le persuader, ik heb al mijne wifze van redene.
ren,_ al mijne welfprekendheid aangewend om hem to overtuigen.
R.hexie , f. t. de bot. foort van plant met
veel bloembladen, ankerbloem.
Rhexis Y f. t. de chir. het openbreken van
eene ader, van een gezwel.
Rhicose, f. t. de med. ritnpeling van de
huid door vermagering.
Rhin, m. de rivier de Rijn. Le bas
de Neder-rijn,
Rhinanthacées, f. pl. t. de bot. zie Pedica•
laire.
Rhinantholdes , m. p1. geflacht van haven.
kammige planten.
ithinanthe , f. t. de bot. hanenkant (crate
de cog).
R.hincops, m. zekere vogel.
Rhinenchyt,e, f. t. de chin neusrpuit.
Rhineolithe f. t. d'hist. nat. flekel van tenets
verfleenden zee-egel.
Rhingies , f. pl. foort van vllegen,
Rhingrave , rijngraaf; zeker infekt;
Port van broek , met veal banden aan de
knieFn (Rheingrave).
Rhinobate , m. t. d'hist. nat. geflacht van vise:,
foort van rog.
Rhinoceros, t. d'hist. nat. rhinoeeros:em.
neushoorndier, o. Le — oiseau ou porte-cor.
ne (calao des lndes), neushoornvogel in
Indii. — ou nasicorne, een infekt met
een hoorn op het hoofd, neushoornkever,
vr. — de mer. zie Narval.
Rhinolophes ou Rhinolopes , pl. geflacht
van vledermuizen met eerie foot: van keine
op het hoofd, yr:
Rhinomacres , m. pl, infekten met hoornachtige yleugels, o.
Rhinophonie, f. t. de med. het fpreken door
den neus.
Rhinopte, m. et adj. t. de med. door 'den
netts ziende, hij , bij wien de hoek van
het oog doorvreten is ,waardoor hij door
den neus kan zien.
Rhinoptie, f. t. de med. het doorvreten van
den hook von het oog ; het zien door den
neus.
R.hinose, f. t. de med. het rimpelen der
huid bij de uittering.
Rhisagre, m. t. de chir. werktuig om do
wortels der kiezen of tanden nit to
trekken.
Rhizelite f. verfIeende boomwortel One
Rhizomorphe, f. t. de bot. foort van padde.
fleel op den flam der boomen,,tte.
Rhizophage , m. van wortelen levend, die
van wortelen leeft,
Rhizostomes, t. d'hist. nat. foort van
planten , die lets van de natuur der dieren
fchijnen to hebben, eene foort van mon.
den hebbende, waardoor zij het rap, het
vocht inzuigen gelijk als de wortels der
planten, weekdieren.
Rhizotome m. t. d'ant. bot. (herboriste) die
de wortels voor de geneeskunde uithaalt,
ook wel toebereidt.
Rhodes , f. p1. langwerpige pruimen.
Rhodia,„f. t. de bot. plant, wier wortel
den reuk van eene roos heeft, rozewor.
tel, m.
Rhodite, f. t. d'hist. nat. /leen die gelijk
eene roes uitziet, de gedaante en de
War daarvan beefs, rozefleen, m.
Rho.
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Rhodium, In (lees rliodiome), t. de tniner.
nieuw metaal, ontdekt door Wollaston,
in de platinamijnen, rozentnetaal , o
Rhododendron, in. t. de bot. alpenroos , yr.
Le—de Siberie , de isiberifche fneetawroos.
rozenhonig.
R.',Iodotnel,
Rhodomelon , m. t. de conf. lets nit rozen
en kweeperen gemaakt.
Rhodoracees, f. pl. foort van planten.
Rhogme, f. t. de chir. breuk , fciieur in de
herfenparl.
Rhomba, m. t. d'hist. nat. batten; van 111 -adagaskar.
Rhombe, t. de geom. zie Losange; t.
d'hist. nat. zekere visch, foort van tarbat; t. d'ant. — d'llippocrare, ruitenvormige iwachtel, bindfel.
Rhombifere, adj. ruitvomig. Quartz —,
glazige (teen, Wiens zijden of vlakten
ruitvormige figurers ziin, fiebbende wel
gelijke zijden , maar geene regte hoeken.
R,hombite, f t. d'hist. no:. ■ erfleening van
eenen tarbot of van zekere fchelp.
t. d'hist. nat. zekere ilmeRhomboidal,
rikaanfche visch, ruitenvisch. — al, e,
adj. t. d'anat. Tvlusc t e ou Rhomboide,
fpier die lie fchouders naar at. hteten beweegt ; t. de bot. Une campanule a feuilles --les, eene klokbloem met ruitenvortnige bladeren.
RliamboIde, Varallelogramme oblique) t.
de geom. langwerpig vierkant ,gelif k eene
ruit, waar in flechts twee tegen elkander
overflaande zijden gelijk en parallel
zijn , en dat twee fcherpe en twee lion:pc
hoeken heeft ; Losange, t. d'anat. et d'hist.
nat. zie Rhomboidal.
Rhopatique , adj. de 'Nes. Vers — s , verzen , ~vier eerfle wooed van 'eene lettergreep is, en de anderen allengskens in
het getal derzelven toenemen.
Rhopographe, In. die allerlei kleinigheden,
als diere,n,, planten enz. teekent.
Rhubarbe, f. t. de bot. rabarber. — des
Moines, zie Rhapontic.
Rhumapyre, f. t'. de med. (fievre rhumatique), koorts uit verkouding ontjtaande.
f. t.Nie med. zie Rhumatisme.
Ithrtniatique; ackj . t. de med. ruMatiek, nit
verkouding ontliaande.
e, adj. Douleur — le, tames.
_tieke , uit verkoadintontflaande pijn.
ithuit;itisqe, m. t. de med. zinking, vliegendi groete verkoudheid . op een
of meet leden des ligchaams, y r. vloid,
— Au bas, hij heeft eene
m. It 'a
zinkinca in den arm.
Rhumb, :ere' um
Rhuitie ; verlataheid, yr. hoofdvloed,
m. Il a un . g:and — qui le fait -beaucoup
touaser, n'ij is zeer verkouden, waarbij
kij tee,. hoesten. Ce — lui est tombe surle 'c'erveau, sur la poitrine, die verkoudheill is hem op de herfenen, op 'de
b`o rs t kellaten:
Rhummerie, f. in de fuikerraNnaderif de
plaats , waar men de futkerfiroop laat
gesten.
Rhus, zie Sumac.
Rhyas, m. t. de med. gedurige vleeifing der
tranen.
kie Rhineolithe.
Rhyneolithe,
Rhyparographe, zie Rhoparograplie.
t. &ant. fchader 9a'n
Rhypogiphe ,
kleine geringe v#Orwerpen geringe land.

fiezigta.'
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Rhyptique , In; et adj. t. de med. zie Detertif.
Rhyrhme ,
klankmaca , welluidendheld , m. dichtmaat of toonkunst, yr.
Rhythmique, adj. rijniend, op elkander
flaande, afgemeten , rhijtmicch.
Rhythmopee, f. t. d'ant. vo*dragt naar de
klankmaat ; t. de mus. de kunst van in
muzijk to flellen volgens de wetter der
maat en welluidendheid.
Riaillerie, f. gelach, gefchater, o. gekheid.
Riant, e, adj . lagchend, vrolijk , blijde,
aangenaam, bevallig , enz• zie Rire.
Riaulc, f. zeker werktuig der ondermij.
ners , o.
Ribadoquin, t. d'art. anc. vijf vierde
pondig kanon, kanon, waaruit men kogels fchoot van een en een vierde pond.
Ribambelle, f. fam. lange rij. Dire une —
d'injures, eene lange rij van fcheldwoor.

den zeggen.

Ribaud, e , adj. (bas) hoerachtig , onkuisch ,
we llus tig, ontuchtig ; s. hoereujager; hoer;
(rieux) gerk mensch, zakkedrager.
Ribaudequer, in. t. d'ant. boog van vijftig
voeten lang.
Ribaudequin, m. t. d'ant. zeker flornituig,
werktuig , dienende om pijlen, fchiclt.

ten to werpen , o.
hoererij , ontucht
misferij.

Ribauderie, f. bas.

Ribaudure, f. t. de manuf. valfche Hoot,
misvouw in het taken.
Rihe, f, t. de tis. viasbreker; pl. t. de corf.
roode aalbezien.
Riblette, f. dun fneedje gezouten, gepeperd
en geroost vleesch, o.'fpekkoek.
Ribleur, m. pop. nachtzwerver, nachtdief.
Ribo, m. kernfiok.
Ribon -ribaine , adv. pop. gaarbe of ovaar..
no; het kost wat het wil.
Ribord, m. t. de mar. (gabord) zandifireek
tegen de kiel, bekleedfel van een !chip,

dat het naast aan de kiel is.

Ribordage , m. t. de mar fchade, ver-oOrzaakt
deer het fiooten van een fchip tegen een
ander ; ver,peding daarvoor , yr.
Ribotage, m.ligtmisferij, yr.
Ribose, f. het krenkelen Win laket, ofdotO,
0.; pop. ligtmisferif, yr.
Riboter, v. n. pop„ligtiziisfen; Lich vermaken (faire tibote).
Riboteur, m. — se, f. pop. libmis,zuipep,

zuiplier.
plooifen, kreuken die men
langs de breedte van het dock of lakes
vindt.
t Ric, m. onbeboirwd Mid 4 o.,
Ric-k-ric, 'adv. Am. nadtlw , ffiptelijk, net
ann, op prik, juist zoo veel , niet
meer of minder. 11 , ire paiera—, hij zest
mij net aan, islet &e'er of tnindef , flipteliffr betalen. vas bien ham!.
dolt regt fliptelijk, ej gaat met derititi..
fie toegevendheid, naauw to werk.
Ricanement, m. fans. finittend gelach, grimlach , gegrijns, 0.
Ricaner, v. n. meesmUileft, grimiagchen,
grijnzend, fpättend lagchen. 411 4.11'dt/ de
repondre, it ne Pait que ,(1; liaises van
se antwiorden, doer hij nits dim moos?fiuite12.
Ricanerie, f. gegrifns, fchamper gelach, o.
Ribotures, f. pl.

(ricanenient).
euse , f. meesmuiler,2 grijnR.icaneur,
zer, [potter, fpotficr, enz.
Riccie , t, de bot. zikere waterprot.
Rich,

Rich

It I C
t. d'hist. nat. foort van lynx; Agri'

van blaauw konijn , o.

Richard, fam. rijkaard van tninderen
'land; t. d'hist. nat. fchoone kever (bu
prestes), yr.
Riche, adj. rijk, vermegend, wel gegoed;
prachtig, kostbaar. Il est fort —, hij is
zeer rijk, vermogend. II s'est fait — en
peu de temps, hij is in weinig Hid: rifle
geworden. Elle est riche de roo,000 fib.
Tins, zij is xoo,000 gulden rifle, bezit
een vermogen van ioo,000 gulden. Voila
tut — parti pour votre fils, dat is eene
rijke partij voor uwen noon. Cette contree est — en bestiaux, deze landfireek is
rijk in vee; fig. Une langue—, eene rijke taal. L'histoire naturelle est une
matiere —, de natuurlijke gcfchiedenis
is eene rijke flof: 11 est d'une taille ,
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van heeren zeggen. Chanson de w, liedje
zonder einde, o.
Ricret, m. t. de med, die de Engelfche
ziekte heeft. (mant.
Ricochon, m. t. de mon. leerjongen in de
Ridains, t. de pech. zie Rideaux.
Ride, f. rimpel, m. y'ronfel, yr. Avoir
des — s au , sur le visage , cur , au front, dispels in het aangezigt, op het voarhoofd
hebben. II a le front plain de — , zijn
vcorhoofd is vol rimpels; krenk. Les
s de la robe d'une coquille, de kreuken op de fchaal van eene fchelp. Le
vent forme des — s sur l'eau, de wind
maakt fronfels, kreuken op lie: water;
t. de mar. taliereep. Les — s qui amat.
rent le beaupre a l'eperon, de talierepen

Welke den boegfpriet can het galjoen vast
maken 2 aanhalen.
(zie Rider.
hij heeft eene fchoone, aanzienlijke ge- Ride e, adj. et part. gerimpeld, rimpelig
fialte. Un habit —, een prachtig, kost. Rideau , m. gordijn, yr. Des — x tie toile
baar kleed, dat veel geld gekost heeft.
de lit , de fenetre, linnen bed-, venjier'
Une tapisserie, een kostbaar behanggordijnen: Tirez les — z de mon lit,
fel ; s. Le — et le pauvre, de rijke en de
trek de gordijnen van mijn bed open ;
arme ; t. d'ecrit. sainte. Le mauvais —,
fig. Tirer le sur q. eh. de desagreable,
de rijke man.
de gordijn voor lets onaangenaams fchuiRichedale, zie Ripdale.
ven, zulks verbergen, met flilzwijgen
Richement, adv. rijkelijk, overvloediglijk;
voorbijgaan; prov. Tirez le —, la farce
kostelijk. 11 l'en a — recompense, hij
est joude , gekheid heeft-een einde ; dat
heeft hem daarvoor rijkelijk beloond. Eis het einde van het liedje; t. mil. kleine
tre —vetu, kostelijk, kostbaar gekleed zijn.
hoogte, y r. On mit l'infanterie derriere un pe.
SeS appartements sont
meubles, zijne
tit —, men plaatste het voetvolk athlete
vertrekken zijn overvloediglijk geflofeene kleine hoogte; t. de fart. foort vats
feerd. II a pourvu set enfants, hij heeft loopgraven; t. de pec h. tl. Cridainsi.,
zijne kinderen rijkelijk verzorgd ; t. de
le en lange hoogte van den grond der
inept. Elle est — laide, zij is zeer leelijk.
zee, foort van bank.
Richesse, f. rijkdom, overvloed, m. Ton. Rid g es, f. pl. t. de chat. melt, mist raft
te leur

consiste en bens immobiliers ,

hun geheele rijkdom begaat in onroe.
rende goederen. La — d'une langue, de
rijkdom eener taal. H a de grandes — s,
hij bezit groote rijkdommen, hij beefs
groote bezittingen; kostbaarheid. Voyez
un peu la — de get habit, zie eens de
kostbaarheid van dit kleed ; prov. Contentement passe —, vergenoegen is het al,
gaat haven rijkdom.
(zeer rijk.
Richitsime , adj. fam. prachtig; geweldig,
Ricin ? m. t. de bot. wonderboom (patina
Christi); t. d'hist, nat. zeker ongevleugeld
infekt, a. (melk.
Ricinelles, f. pl. van het gellatht van wolfsRieinier, zie Richin. (Hoot, yr.
RicinoIde f. t. de bot. zeer afdrijvende
Ricket, m. die de Engelfche ziekte beefs.
Ricochet, in. kei len ,fcheren, o.fluit,opguit
van een plat geentje, dat men fc;mins,even
haven op het water werpt , zoo dat het
con ei .sd daftr over loops, eer het in
het water valt. Jai fait six — s , du meme coup, in tenon wore heb ik zes opfluiten gemaakt. La pierre fit plusietirs
s, de flees (prong verfcheidene keeren
weder op ; t. d'hist. nat. kleine vogel,
die zijn gezang herhaalt, met een een.,
toonig gezang; t. d'artil. ricochetfchot, o.
een fchot nit ten fink, waarbij dit zoo
gerigt wordt, dat de kogel, onder eenen
fcherpen hoek, op e 1 c-n grand komt, en onder
denzelfden hoek op.guit,en den vij and groote fchade does. Charger a —, met ricochet•
fchoten laden ; fig. fam. 11 lui reste taut pour
faire des — 5 , daar buffs hem nog zooveel ,
nog iets over tot zijn vertnaak , om zich te ,
vertnaken. Une nouvelle qui est venue par
s, eene tijding nit de derde hand,

cede herten en hinden.
Ridelle , f. t. de char. wagenladder.
Ridehne, f. zie Rideau.
Rider, v. a. se —, v. r. rimpelen, fronfen;
rimpels krijgen. Son visage commence
se —, zijn gezigt begins to rimpelen.
L'Age l'a tout ride, de ouderdom beefs
hem gebeel gefronst. Il a le front ride, hij

beef: een rimpelig, gerimpeldvoorh6ofd;
fig. Le vent ride la surface de Nan , do

wind rimpels de oppervlakte des waters;
t. de mar. want, flangen en pardoene
hanzettin, aanhalen, vast waken. —
les voiles, de zeilen boven aanzettent
aanhalen; v. n. t. de chat. Up Chien qui
ride, een bond die opzoekt, zonder te
blaffen, aan te fiaan.
Ridicule, adj. belagchelijk, befpottelijk.
Cela est dat is belagchelij k. Vous
vous rendez —, gij maakt u befpottelijk.
s. belagchelijk, befpottelijk mensch,
zaak. Cet homme
dat
, est un
acheis een befpottelijk mepsch. Un
y e, een volflaien gee; befpottelijke, belagchelijke zaak, belagchelijkheid , yr.
Le — tie cette affaire, het befpottelijke
van deze zaak. Ce seroit un grand —,
dat zoude zeer belagchelijk zijn. Cele
tombe dans Ye — , dat valt in het befpot.
telijke in ongerijmdheid ; s. werkzak der
infers (retic
ule). Vous avez votre — au bras,
gij hebt uwen werkzak aan den arm; en
—, adv. Tourner q. q. en, —, iepand belagchelijk maken.
Ridiculement, adv. belagchelijk, befpottelijk. Elle s'est habillee zij beefs eel:
befpottelijk geklegd.
Ridiculiser, v. a. belagchelijk waken, ten
fpot /?sjlen. Se —, v. r. zich be/agehzBbbb
lifk,

Use
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fier, f' atjfer. Faites taire ee Jot de,
Jiik, belpottelijk makes. Pourquoi me —?
waarons flelt gij tnij ten fpotl Il ridi.
Zen lageher, fpotter zwijgen. Elle eat
une grande — se, zij is cent groote lash.
Culise le discours le plus serieux, hi)* tnaakt
)et ernstiglie gerprek belagchelijk. Vous
fler, zij lacht gedurig; t. d'anat. lash.
(pier, yr.; t. d'hist. nat. lachkoekkoek vast
vous rtes bieii ridiculisd, gij hebt u zeer
befpottelijk gemaakt.
Mexiko.
Ridiculissirne , adj. zeer , ten hoogfle befpota Rieux , m. pl. zie Cibaudieres.
telijk , belagchelijk.
t Rifler, v. a. wegkapen.
Ridiculitd, f. belagchelijkheid, berpotte- Riffler, v. a. vijien in gedreven werk, Lat
lijkheid, ongerifmdheid. Je lui ai fait
groeven; met de raspvijl verbeteren.
sentir la — de sa demands, ik heb hem de t Rifiand, adj. vliedend, den rug toekeerend.
herpottelijkheid van zijne vraag doen ge- Riflard, m. t. de men. roffelfchaal, yr. Ivor.
voelen; fain. C'est une — de parler ainsi,
looper; tandbeitel, ns.; t. de coin. foort
het is eene ongerijrndheid, betagehelijkvan wol, yr.
Rifleau,
heid, belagchelijk aldus te f))reken.
t. d'ardois. ader van yreensda
Riebie, zie Grateron.
gefleenten in eene leijenkuil, yr.
Rien, sets, ne—, m. niets, niet met al. Dieu h Rifler, v. a. gulzig eten ; tot zich
cree le monde de —, God beefs' de wereld Rifloir, m. t. de gra y. rasp, raspvijl, yr.
Grit niets gefehapen. n'est plus utile, R igaudon , zie Rigodon.
hiets is nuttiger. — de plus avantageux Rigaux, m. pl. fieenen in flecht gebrands
l'homme, niets is voordeeliger voor den
kalk.
rnensch. Ne faire, ne — dire niets Rigide , adj. fireng, firaf, fcherp; hard.
doers, fists zeggen. 11 n'a rien r'epondu
1, a un confesseur hij heeft eenen
cela, hij heeft niets hieropgeantwoord.
flrengen biegtvader. Notre maitre est
Cela ne prouve
bien
dat bewijst niets. 11
onze meester is zeer firaf. Un
n'est
daar is niets aan de zaak, de
Calviniste een firenge aan zzanger van
zaak is zoo niet. N'en dices
zeg niets
Kalviin. Une vertu — eene /keno
daarvan. Je n'en sais ik weet daar
deugd.
viets van. Vous l'aurez pour —, gij zult Rigidement, adv. geflrengelifk, fcherpelijk.
het voor niet met al.hebben. — du tout, Rigidite, f. firengheld, firafteid. La de ses
in hes geheel niets. C'est un pur het
moeurs, de geftrengheid zijner zeden.
is eon enkel niet, het it van gess beObserver • ne loi avec une extreme —, eslong. 11 n'est bon a —, hij deugt tot
ne wet met de siterfle gefirenghsiti ism
sleet. En moins de —, in minder dan
aeht netnen ; de med. La — d'un mem•
Islets. II ne tint a— (yea ne se tuft, het
bre, des fibres, de firafneid, de fpate•
fcheelde weinig, of hij had zich gedood.
p ing (tension) van een lid, der vezels.
Cela ne vaut
dat deugt niet. II n'est Rigodon ou Rigoudon, m. zekere dans.
tel que cela , daar is niers dergelijks. Rigolage, ns.yrolijkheid,grappigheid,fop.
11 ne m'est de —, hij gaat mij niet aan,
peril, yr.
hij is met nail niet vernsaagrehapt. Ce. Rigole, f. greppel , m. riool of rine! , o,
la ne m'est de —, ik neem daaraan gees
waterzijp, vr. On a fait quelques — s
duel , ik bekrefin mij daarorn niet. Cedans cc pre , men heeft in deze nveide
la n'y fait — du tint, dat doer er niets
eenige greppels gensaakt; t. de jard. lasstoe. Cela n'est bon a —, dat deugt tot
ge kuil of gracht em randen out de bed•
niece ; prov. On ne fait de —, nit
den in eenen tuin to makers; ook om boo.
islets wordt niets, zonder nsiddel kan
men da,sr in to planten.
men niets doen. 11 fait de cent sous qua. Rigoler , se, T. r. zich vrolijk stakes; v. s.
tre Byres, et de quatre livres hij ver.
grappen waken; foppen.
float zijne zaak niet, hij gnat altijd Rigorisme, m. flrenge zedeleer,,vr.
oehteruit; hij yerkwist zijn vermogen Rigoriste, m. firenge zedemeester, aanhas•
allengskent. 11 ne met — contre lui, hij
ger eenen firenge zedeleer, die to Air
maakt zich niemand tot vijand; hij weer
op zifn givoelen fiaat.
alter tot zijn voordeel aan to wenden; Rigoteaux , m pl. dwars gefpletene
yr.
lets. Je n'ai jamait vu — de pared, ik heb Rigoureuse, f. zie Stage.
noolt lets dergelijks gezien. S'il y a — Rigoureusement , adv. gefirengelifk, op ease
qui me plaise, c'est cette statue, indien
geflrenge wifze. Punir q. q. , iemand
mij lets behaagt, is het dit flandbeeld;
gefirengelijk araffen.
jets, vragenderwijs. Y a t-il — de si t itigoureusete, f. gefirengheld.
beau, que Cecil is er wel sets zoo fehoon Rigoureux I se, adj. fireng, firaf, icherft,
ale die? Qui vous dit —? wie zeide u
hard. Ce maitre est bien
die meester
iett? Avez-vous jamais 'y e de si beau?
is zeer fireng. Un juge
een germ.
hebt gij colt jets zoo fchoon gezien 7
ge, firaffe regter. Un jugement
een
beuzeling, yr. Les den/
hard, fireng vonnis. Subir un examen
Tees y sont a bas prix, on y vit pour —,
een fireng onderzoek ondergaan. Um
de levensmiddelen zijn daar op eenen
creancier , een harde fchuldeifcher. Fai•
lagen . prijs, men leeft daar voor eene
re une — se penitence, cone firenge boete
kleinsgheid, voor eenen fpotprijs ; pl.
een horde, fitrenge
doers. Un hiver
Ces difficultes sent des — s, deze zwases,
winter; t. de jur. Des preuves
righeden zijn beuzelingen.
betwidbare (incontestables) bewijzen.
Rieniste,
aanhanger van het stietige
Rigueur, f. flrengheid, gefirengheid ,ffraf:
den dood, die gelooft, dat met den dood
held, fcherpheid. Ii traite ses ecoliers
idler ophoudt.
avec trop de —, hij lehandelt zijne Echo.
`Ri6re fief, m. zie Arriêre fief.
listen met de grootfie gellrengheid. La
t K ieule , f. regel, regebriaat.
_ de l'hivers, de gifirengheid van den
t Rieale, e, adj. regelmatig.
winter. Cette regle est de —, van dezen
Rieur,
— se, f. lagcher,
redo/ v: net geese sitzeirdering
,Aotter,
le.
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Tenir q, q., iernand ffreng, firaf
ho y den. La - du temps, de ffrengheid
van het weder • t. de theol. La loi de -,
de orange of hozairche wet ; fig. La du destin, de hardheid van het noodles;
a la —, lliptelijk , op zijn firenglie ; a
toute - en -, met de uiterfle flreng
held, jiiptheid, naauwkeurigheid. Cela
est prouve en -, dat is ontegenfprekelifk bewezen. Expliquer la loi a la -,

de wet zonder de minfle toegevendheid,
zeer flip: verklaren.
Rilek, m. Rusfirche liar, vr. draaiorgel, o.
Rima, zie Jaquier.
Rimaille, f. inns. flechte verzen, o.rifmelarif
Rimailker, v. n. kreupele , flechte verzen

maken, rijmelen.

Rimailleur,
rijinelaar, flechte dichter.
Rimasser,, v. n. burl. verzen waken.
Rimasseur, tn. rijmelaar.
Rime, f. oe rifmdicht, o. vet,.
Zen, o. pl. lVlettre q. ch. en -, lets in
rijm zetten. 11 n'aime pas les - s hij
houdt niet van verzen, van Him:licke
t n. s croisees ou redoublees, arwisfe-

lende mannelijke en vrouwelifke rijmen. - plates ou suivies, onmiddellifk op
elkander volende rifmen, wanneer na
twee manneliike, twee vrouwelijke volgen ; fig. fain. vervolg , zamenhang, verband van een gefprek ; prov. 11 n'y a ni
-,ni raison, er is noch flot noch val
Wentendre ni ni raison, een volflagen gek
zijn. S'il n'y a de la raison, it y a de la-,
voegt het zich niet, dan rifmr het toch.

Rimer, v. n. rijmen. Ce mot ne rime pas
avec l'autre, dit woord riftnt niet met
het andere; verzen waken. II emploie
tout son temps , hij brengt al zijnen
tijd door met verzen waken; v. a. in
rijm brengen. Il a rime ce conte, hij heeft

dit vertelfel in verzengebragt,gerijmd;
fig. fam. Ces choses ne riment pas ensemble, doze dingen voegen niet te - zamen.
Bouts-rimes, rijmwoorden, rijmeinden.
Remplir des -, nit rifmwoorden een gerifmd yens waken ; prov. n rime richewent en Dieu, hij misbruikt in het vloeken Gods naam.
Rimeni, Sm. rijmer, flechte dichter.
Rimoyer, v. a. zie Rimailler.
Rinceau, m. t. d'arch. de sculp. lofwerk, o.;
t. de bias. x passes en sautoir, in elkander gevlochtene, gekruisde takken.
Rincer, v. a. fpoelen, affpoelen, overwas
fchen, uitrpoelen. - les verres, les tasses , de glazen, de kopjes fpoelen, wasfchen. Se - la boucle tous les matins,
zich alle morgens den mond fpoelen;
pop. Il a ete-bien rince, hif is braaf gewasfcken, geed doorgehaald ; braaf hat
geworden.
Rinvoir,
affpoelbak der papiermakers.
Rincontre, m. opziener der galeifen van
den pans.
lain ere, f. fpoelwater--,- o. Jetez cette
elle est trop sale, were. dit fpoelwater
weg, giet het nit, het i s to veil.
kingard, m. t. de forg. ifzeren flung der
ftneden, waarmede zij aware fiukken
_ifzer op het aambeeld omdraaijen.
Ringeau ou Ringeot, t. de mar. het enderauk van den voorfleven,
itingrave ou Rhingra ,.e,
rifssgraaf.
Ringrave f. br..ek, yr.
(derrigten.
Ustruire ou 2,6instruire, v. a. ep nieuw on.
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buigfpier der dit', yr.
Riolaniste,
Riole, f. Faire la
zich vermakets.
Cole, e, adj. gefireept gefchakeerd, bone.
Riote, f. grimlach; kleine twist, m. kikbelarij , harrewarrerij , yr.
Rioter, v. n. fam. grimlagchen; kibbelen.
Itioteur,
grimlagcher, twistzoekir,
kibbelaar.
Rioteux, se, adj. kibbelachtig.
Ripaille, f. pop. gasterif. Faire la -, gas.
tereren, gasten en brasfen, er sea good
Leven van lumen.
Ripailler, v. n. goad levee, gastereren.
t Ripailleur, in. veil en gulzig monocle.
Riparographe,
een few:liver van ben..
zelingen.
Ripe, f. t. de mac. de sculp. metrelaars,
fleetshiuwers beitel, trefel ,\krasfer.
Riper,
a. afkrasjen, gelijkmaken.
une muraille, eenen muur me den trotfel, met het krasifzer afkrabben,
waken; t. de mar. flieren. La cable
ripe sous les garcettes, het foully fluent
door de feifingen.
(tige vleugels , o.
Ripiphore, m. zeker infekt met hoornach.
Ripieniste, m. t. de miss. ripienist, die do
eerfie of tweede vioolfpeelt. (vice!, yr.
Ripienne , m. t. de mus. terfle of tweeds
Ripoire, f. t. de mar. /trop in eene leer.
fleet, om het overvloedige teen air hat
touwwerk to perfen, wanneer het nit de
floof komt.
ripopee, f. flechte wifn, fpoelRipopd,
wifn,
'Du cafe -, opgewarmde kefflf; mengelmoet , o.; \fig. fam.
zamengeflanste redenen. Quelle que
ce discours, wat mengelmoes is die reds,
geen zin of verfiand ligt daarin.
Riposte, f. fnedig, vaardig antwoord, e.
Il eat prompt a la -, hif is met het ant.
woord fchielifk klaar, hij heeft zips
antwoord gereed; t. d'escr. wederfloot,
foot dien men zijne tegenpartij toe•
brengt, aiS men zifnenfloot beefs afge.
weerd; t. de man. het opfpringen van eels
paard, als het de fporen krifgt.
Riposter, v. n. vlug, vaardig, fnedig antwoorden, betaald zetten; fig. fan,. gene
beleediging wedergeven. On fit une satire
contre lui, macs it riposta par une satire plait
vive, men maakte een fchimpfchrift tegen hem ; moat- hij maakte een nog veer
heviger rpotfchrsft; maar hif beantwoordde hetzelve door een nag vinniger.
Ripuaire, adj. La loi -, wet der volken
die fangs de Maas en den Rijn woven;
s. pl. bewoners long: den Rijn en do
Maas , m. p/.
Rique , rac , adv. zie Ric-k
.Riqueraque, f. oud
e.
Rice , v. n. lagehen. - a q. q. iemand
toelagchen. Je ne pus rn'empecher, me
tenir de ik Ronde mij van het lagchete
niet onthouden. De quoi riez vous I
waarover lacht gift 11 nit de ce qu'il
dit, hij lacht over hetgeen hif zegt. Je
ik lack er maar over.
ne fais qu'en
comme un fou, se tenir lcs ages de
lagchen al: een gek . zich veer lagchete
den buik vasthouden. Tout le monde se
twit4 een leder ,bezon to lagchin.
Beater de , lagchen, dat het fchatert;
prDv. - a gorge deployde , lesidkeas lag.
clzen. -. du bout des dents, gemaakt, ge.
eons cape, dens sa
dwongen lagchen.
barbe, Iot *if% srnistfe, heimelijk !ttg.
chest..
bbb a
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chen. — tout son soul, zich tot berstent
ling met g arde tusfchen twee ',puree
toe lagchen. — aux anges, zonder oorzaaki voorzien met gefchut ter verdediging.
lagchen. Un visage riant, tine mine — te, Risberme, f. t. de fort. rijsberm, vergereen lagchend gezigt, een vriendelijk' king tilt rijsbundels ?net paalwerk aan
uitzigt. 1.1 vint a nous d'un air riant, hij
den voet van eenen muter.
kwam tot ons met een lagchend gelaat; Risdale , f. rijksdaalder, m.
fig. Tout rit dans cette maison, alles ais6e f. bellootting, belagching', yr. ge.
lad, 0. fehimp, fpot, m. S'exposer a la
lacht u toe in dit huis, alles is even
fchoon in dit knit. La fortune lui rit,
— du public, z`ich aan de openlijke befpotting blootflellen. Si vous n'ecrivez
het geluk, de fortuin lacht hem toe, is
hem gunstig. C'est une chambre riante,
pas mieux, vous serez expose a la — publique, zoo gij niet beter Ichrifft, zult
dat is eene vrolijke kamer. Tout rit a
ses &sirs, alles gaat hem naar wensch;
gij openlijk te pronk flaan. Je tie veux
point lui seivir de --, ik wil hem niet
fpotten, fchertfen, kortswijlen, Boertot fpot dienen , ten fpot vet,grekken.
ten , zich vermaken, vrolijk maken. Vous
11 s'eleva une grande — de toute l'assemriez, je pense , gij fehertst, geloof ik.
bled, er ontftond in het geheele gezel•
Non, je ne ris pas, c'est tout de bon,
neen, ik hoer; niet, het is goede ernst. (chap een groat gelach, men laclzte date
Ii l's dit pour —, hij heeft he* gezegd het fchaterde ; t. de mar. zeng. Veille
M te kortswijlen. 11 rit de vos ' monles — s, pas op' de .engen; kleine vet-trances, hij fpot over uwe vermaningen; meerdering van wind, yr. rukwind,
voorfiellingen. Venez avec nous , nous
Riser, v. a. t. de mar. reven infleken.
tons bien, kom met ons, wij zullen ons Risibilite, f. vermogen om to lagchen, o.
La —est le propre de l'homme, het vernier
kraal* vermaken , regt vrolijk zijn. Nous
gen om to lagchen, het lagchen is den
aeons bien ri, wij hebben ens regt vromensch eigen.
lijk gemaakt ; prov. — aux depens d'autrot, op kosten van eenen anderen lag-, Ris-ible, adj. belagchelifk, befpottelijk. Ce
conte est fort —, dit verhaal is befrotte.
ehen, zich over iemand vrolijk maken.
an nez de q. q., met iemand openlijk
lijk. Ce qu'il dit la est —, hetgeen hij
daar zegt is betagcheIijk. C'est une vafpotten, den [pot drijven. Rira bien,
dit is eene ijdelheid
nite tout-h-fait
qui rira le denier, wie op het laatfle
geheel befpottingwaardig • t. de phil. date
lacht, lacht het beste. Tel qui rit Venhet
vermogen
bezit
om te lagchen. L'hornop
vreugde
dredf Dimanche pleurera ,
me est on animal` —, de mensch is een, met
volgt leedwezen. Il a toujours le mot pour
het vermogen om to lagchen begiftigd,
hij maakt altijd gekheid; hij is altijd boertende, wee: Lets kortswijligs fchepfel.
se zeggen. Se —, v. r. uitlagcben ,fpot- Risquable , adj. gewaagd, gevaarlijk hagchelijk.
ten, den gek fcheren • Il se rit de vous,
hij lacht u ult. Je me ris de vos mena- Risque, in. gevaar, o. kans, yr. 11 n'y a
cela, daar is geen gevaar bij,
aucun
cos, ik lach over uwe'bedreigingen. Ritzvous en, mail vous verrez, que je dis la
filets bij te wagen. Ce mal pout m'arridit ongeverite, jpot daar maar over, maar gij zult
ver,, j'en courrai le —, les
luk kat; mij overkomen, bejegenen,
zien, dat ik de waarheid zeg. 11 s'est
aankomen,
ik wil
laten
wil
het
daarop
ri de tout le monde, hij heeft met elk
het daarop wagon. Il court — de la vie,
een' den gek gefchoren; prov. Quand un
homme bat sa femme, le diable s'en rit,
de son honneur, hij Jtelt zijn leven,zij•
ne eer in gevaar, hij waagt zijn leven,
wanneer de man zijne vrouw float, dan
lacht de dieivel daarover. Se — des sots
zijne eer. Prendre q. ch. a ses — s, peda

. de dwazen van zijnen tijd

,
rils et fortunes, iets op zijn gevaar,voor

zijne rekening, en kosten of nadeel, op
doorhalen, befpotten.
gewin en verties, overnemen; f. a tout
lire , m. lagchen, a.
, op geed geluk, op kans.
Ris, m. lagchen, gelach, o. Un — meprisant , eon verachtend lagchen. C'est Risquer,, v. a. w4gen, in gevaar.
;n de waagfchaal zetten. 11 a risque sa
force, dat is een gedwongen,
vie, hij heeft zijn leven igewaagd. J'ai
maakt gelach; fig. poet. Les graces les
risque un florin a ce jeu , ik hob bij dot
— la suivent par tout, de bekoorlijkheden
fpel eenen gulden gewaagd. 11 risque de
en de vrolijkheder..., vermaken, vreugden
beaucoup perdre pour peu gagner, hij loops
volgen, verjezellen haar overal. — de
veau, kalfszweetrik ; t. de mar. rif, reef gevaar veel to verliezen,: om weinig to
winnen. Vous avez bien risque, gij hebt
van een zeil o. Prendre les , de reveel in de waagfchaal geze:; prov. Qui
een .innemen, inflekeN, Bande de —,
ne
risque rien, n'a rien, wie niet waagt,
reefband. — de garcettes, riffeifingen.
die niet wint.
de chasse , de feel of het bo'renfle rif in
eon marszeil. Larguer les —,
reven Risser, v. a. de barkas met de krabbers
vast zetten ; de barringfjorren.
witfleken; t. de med.
sardonien , sardopl.. krabbers on; de barkasmetle
nique , ou spasme cynique , fardonisch ,ge- hisses,
to [forret:, wanneer zij is ingezet.
maakt lagchen, hondskramp.
carien,
hentlelagchen, het lagchen bij harden af- f Rissir, v. n. zich ergens kenen begeven.
gang, bij het baron der vrouwen, wan- Rissole, f. pastijtje, taartje met gehakt
vleesch ; t. de' pech. — ou reissole, far..
neer men alle tanden laat Zion ; prov.
dellennet, o.
C'est un —, qui ne passe pas le noeud de la
gorge , dit lagchen gaat - hens niet van Rissoler, v. a. t• de cuis. bruin bakken of
de la viande, vleesch bruin
harden.
braden.
braden; fig. Il a le visage rissole (hale
Risagal ,
zie Realgal.
par le soleil), hij heeft een door de zest
Risban, m. t. de fort. /bonen beer aan cone
haves met batterifen veerzien; epva,4 brain goverdes, verbrand iezegt.
Riga

Is
Rissolettes ,
p1. t. de cuis. fermi' brood
met vleesch gevuld.
Rissou,
c. de mar. dregge, vr. klein
anker met drie klaauwen, o.
t Rister , v. a. zie Presser.
Rit, rite , m. kerkelljke plegtigheid,kerk.
gewoonte, yr. Le — de l'eglise Romaine,
de plegtigheid ,der Roomfche kerk. Il y
a differents,rites, daar zijn vetfcheidene
kerkelijke gewoonten.
Ititbok, m. rietbok in ilfrika, m.
River,
n. glanzen.
Ritournelle, f. t. de mus. rittornello , o.,
herhaling van een gezang , vr; pre- of
interludium, kleine fymphonie , die voor,
ook wel na, een gezang met de vioolgefpeeld worth; korte zamenfiemming van
infirumenten tusfchen de aria's.
Ritualiste, m. een, die over de kerkgebrui.
ken heeft gerchreven.
Rituel, m. boek over de gewoonten,de plegtigheden der kerk , o.
Rivage Z m. oever, m. trust, yr. firand , o.
(alleen van de zee). Nous nous sommes
promenes le long du— de la mer du Nord,
,wij hebben ?wigs het grand van de
Aroordzee gewandeld; 1. poet. oever took
der rivieten. Sur le — de la Seine, aan
den oever der Seine ; t. de com. Droit de
firandregt to Parijs, o.
Rival, 113 -- ale, f. medevrifer, medeminnaar,, mededinger, medevriffier, modedingfier. Its aiment la méme fills, ils soot
rivaux, zij beminnen hetzelfde meisje,
zij zijn medevrijers. .11 aspire a cette
place, mais it y a bien des rivaux, hij flaat
naar deze plaats, maar daar zijn
ved mededingers. Carthage, toujours rivale de Rome , Carthago, a Itijd de mededingfier van Rome ; adj. mededingend.
Deux peuples rivaux, twee mededingende,
wedijverende volken.
Rivaliser, v. 1i. Ces raisins riv2lisent avec
la nature, deze druiven wedijveren met
de natuur. Il n'est pas ici pour — avec
vous, hij is tiler bier em met u te wedijveren.
Rivalite , f. wedfirijd, minnefirild, m. mededinging , medevrijing, y r. Il n'y a
point de — entre nous , tusfchen ons is
goon minneflrijd. La jalousie et la — de
ces deux m,aisons, de ijverzucht en wed.
prig van deze beide huizen.
Rave , f. , oever,- firand, o, kust, vr.
waterkant, m. (in alle beteekenisfen).
La — d'un fleuve, d'un ruisseau, d'un
itang, d'un Bois, de oever van eene groote rivier, van eene book, de kant van
eenen vijver, van een bosch, enz. Une
rive escarpee„ een foil oever, eene
kant. Sur la — de la mer, aan het firand
der zee. La — droite du Rhin , de reg.,
ter Rifn-oever.
River, v. a. t. de charp. un don, de punt
van eenen fPijker onklinken, omflaan,
nederkloppen. On ne sauroit arracher ce
clou, it est rive, men kan dozen fpijker
niet uithalen, hij is omgeklonken; fam.
fig. — le clou a q. q., iemand den mond
fnoeren, hem fpijiig bejegenen.
Riverage, m. oud heeren-regt, o.
Riverain, m. cover- , firand- kust-, kantbewoner. Les
s de la Garonne , de bewoners der Garonne. Les seigneurs s,
de firandheeren. Dedommager les —
orun,e fortt, do tan een wsud winexele,
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de bezitters der aan een lend eels:refszende grondflukken fchadeloos fiellen;
nes, planten die aan
t. de bot. Plantes
den oever groeijen. (wijn, fll•
Rivesaltes, m. t. de com. zekere muskaat.
Rivet, m. t. de charp. omgeklonken punt
van eenen fpijker, ook van eenen nagei
op den hoef van een paard. — de rasoir,
klinknageltje, o. • t. de cord. binnenfle
(trancheflle )4. pl.
naad van eenen fchoen
'
rand ;tan con dak, eindigende in ties
bovengevel of in de kap.
Rivetier, m. foort van hello puntige
dienende om de gaten to maken tot het
omklinken van punten; t. de cord. zits
Emporte-piece.
Riviere, f. rivier, yr. vloed, firoom, m.
La — est basse, haute, de rivier is Meg,
hoog. Une rapide, een fnelle vloed.
La — passe par la vine, de rivier,firoonts,
loop: door de 'lad. Poisson de —, rsviervisch. La ville est situde sur la
de flad ligt aan de rivier. ,— navigable,
bevaarbare fit-00m; t. de com. Vin du
Champagner wijn, die op den cover
(van de Marne) grroeit. La — de Ge.
nes, de Genueefche knee; fig. — de diamants, fchoone fnoer van groote diamanten. Il ne trouveroit pas de l'eau a —,
hij is zeer dom, hij kan niets doen.
Riviereux, adj. t. de fauc. Up faucon —,
riviervalk, m.
Rivine, f. t. de bot. plant van hot oeflatht
der melds.
Rivoir,
klinkhamer.
Rivulaire, adj. t. de bot. dat aan rivieren,
beken groeit. Une plante eene plant.,
die Alan eene loopende rivier ,beek groeit.
Rivure, f; klinknageltje (rivet), o. La —
de ces ciseaux est cassee, het klinknageltie van deze fchaar is gebroken.
Rixdale, zie Risdale.
Rixe, f. twist, firifd, on. hoog verfehiL,
0. Cette — a fini par un meurtre , doze
twist is door eenen moord gOindigd.
Rix-marc, m. t. de com. rijksmark, zekere
Deenfche munt.
Rix-ort, m. t. do com. rijksoort, ook eons
zekere foort van Deenfche 'bunt.
Rix, m. t. de bot. rijst, y r. Du — non.
veau, nienwe rijst. De la soupe au
rijstkoek. De
rijstfoep. Gateau de
la bouillie au —, rijsten‘rij.
Rize, m. t. de com. zs000 dukates
Turkije.
Riziere, f. t. d'agr. rijstakker, en.
Rizolites, 1. pl. verfieendi boonswortels ,
Roable, zie Roble.
t Roateur,, m. die veer ;emend fpreekt,
Rob, m. ingekookt , dik fap , 0. gelid cm•
serf van vruchten, yr.
roodbaard.
Robard,
Robardo m. die 'eenen fierken board heeft.
Robe, f. tabbaard, tabberd, tn. vrouwen•
kleed, o. rok , m. baptismale, doop•
junk. Sa — des Dimanches, Naar Zondagskleed. — de chambre, nachtrok.
fourree met pals gevoirde tabbaard; fig.
Gens lieden van den tabbaard,
raadsheeren of regtsgeleerden. Famille
de—, de la —, familie van den ridder.
frond. 11 s'est mis dans la' —, hij is in
den riddeelland gekomen, ridder geworden. Quitter la —, de regterlijke be.
diening nederleggem juge de — courte,
regter, oils den legal en ass kert flied
B 19 kip 3
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B. C
obiot e. de pach. kleine makrati ;
net aan eenen paal, om makreelest se
vangen, o.
R.oborant, m. et adj. t. de med. Lea -8,1'
remedes - s, zie
Roboratif, ive, adj. t. de med. verfierkend.
Medicament - verfierkend geneesmiddel.
Robre, zie Rouvre.
Robu,te, adj. flerk, kl6ek van lijf en le.
den. Un homme een flerk man. Un
corps -, een flerk ligchaam.
Robustement, adv inns. op eene fierke wijze.
Roc, m. rots, klip , y r. La forteresse est
sur un -, de vesting ligt op eene rots ;
t. de bias. toren. Il porte d'azur a trois
s d'argent, hij voert drie zilveren to*
rens in een blaauw veld; t. de jeu d'echec. Le - ou la tour, het kasteel of
de toren.
Rocaille , f. fchulp.., grotwerk, 0. Une
grotte de -, een grot van fchulp. of
rotswerk.
Rocailler, v. a.metfchulp- of rotswerk vet.
fieren, bekleeden. Une cascade rotaillOo,
een met grotwerk behleede waterval.
Rocailleur,
grotwerker.
Kocailleux, se, adj. rotsachtig, fieenach.
sig. Un chemin - , een fleenachtige iveg;
fig. Un style -, een harde, flootende,
niet vloeijende,
Rocambole , f. t. de bot. Spaanfche [faint
of lineflook ; fig. fain. Les appels sont la
- des proces, de appellen, beroepen op
hooger zijn het baste bij de regtsgedingen.
Rocautin, m. lied, dat uit ver/cheidene
`andere liederen is zamengefield, o.; oust
liedje, o.; oude brommer, die vermaak
heeft oude historietjes to whalers.
Rocar, m. ilfrikaanfche rotsmeerle.
Roche , f. rots, fieenrots, vr. La points
d'une -, de punt , (pits van eene rots.
Ventree du port est diffleile, it y a beau..
coup de - a sous l'eau, de ingang van de
haven i moeijelijk, daar zips vele rotfen ender water Cristal de -, bergkris.
tal. Eau de -, bergwa:er; fig. Un coeur
de -, een verfixend of ongevoelig hart.
La vieille -, de ouderwetfche zeden. C'est
un homme de la vieille
het is een man
van den ouden tijd ; t. d'artif. a teu,
vermenging van geinsoltene zwavel, kruid,
falpeter, fpiesglas en fijne koren tot.from.
men; prov. 11 y a anguille sous -, daar
fleck: nets achter, daar fchuilt wat orsder. 11 s'appêle la -, hij vraagt nog
Lui parker, c'est parley aux hij is hard, gevoelloos; hij flaat niet to
fpraak.
Rochelle, t. de vign. naam aan verfchei.
done foorten van druiven gegeven,; t. de
coin. Rochelle linnen , bij Tours ge.
maakt , o.
Rockier, m. rots , yr. rotsfieen, en. Le pied
d'un
de voet van eons rots. 11 ne
bran'e non plus qu'un hij ftaat zoo
vast als een rottfieen ; bij de brouwers, het opflijgende [chains van zuur.
deeg ; t. d'hist. nat. zie Murex. - de gee.
naille, korrelachtig metaal water, hetir
geen ontllaat, wanneer men vloeijend
metaal in koud water gist.
Rocher, v. a. t. d'orf. de plaatfen die ge.
foldeerd mooten worden, met foldeerpoeder es borax beleggen ; v. n. fchuinsend
ko. 1)inia, f. t. de bat. titilvtdachtert, dregenin de boogie fiijgen. Le levain roche ,
he; zuurdeigliygt lc/missend in de hoogte.
de hewer.
1o.
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draagt.-. de docteur, doktorskieed. Etre
en - et en bonnet, de ambtskleeding aan
hebben. Le parlement alloit, etoit en s
rouges, de parlementsraden droegen roode tabberden. - trinmphe, kleed dat tot
de zegepraal behoorde; prov. Dieu donne le froid scion la -, God legt ons niet
sneer op , dan wif dragon kunnen; fig.
geestelijke hand (met een bijyoegelijk
voornaamwoord). C'etoit un religieux; qut
cAt cru qu'un homme de sa eat dit cela?
het was eengeestelifke; wie had geloofd,
dat een man van zijnen Rand dat zoude
gezegd hebben? Vous devriez prendre son
parti, il est de votre gil moest zijne
partij nemen, zijne zijde kiezen, hij is
van uwen /hind; fain. Je porte respect 4
ik heb achting voor zijnen Rand;
sa
C. de bot. peulfchil, M. fchil of bast
d'oignons,
van boonen, erwten, enz.
fie fchil , huid van uijen; t. d'hist. nat.
de chat, de chien, kacten, hondenvel,
huid. Deux chevaux de tame -, twee
warden van dezelfde kleur. - d'un coquillage , huid van g ene fchelp, yr. d'andouille , darns , waarin eerie worst
geflopt is ; prov. Rendre visite en - detroussee, met ceremonie lemand bezoeken. 11 ne se laisse pas dechirer la - pour
rester a diner, hij laat zich niet lung
noodigen. Salon le drap la -, wie niet
veel heeft, kan ook niet veel geven. C'est
sine bonne -, dat is cone goede waar.
Cela ne vous dechire pas la—, gijbehoeft
daarom niet to vertoornen. Ventre de
Ikon et robe do velours , een fehoon kleed
aan, met eene ledige maag.
Robelage , m. het affthrappen van lunge ha
yes van eenen heed ; het affchillen, pollen, o. ontbolftering, yr.
bober, v. a. t. de chapel. de lave haren
van eenen hoed affchrapen. - la garance, de meekrap ; (vieux) flelen.
Jitoberie , f. dig:gal, roof, en.
lobert, in. prov. C'est un vrai -, het is
fpi regte Robert, een al to toegerende
" ichtgenoot , die zich door zijne vrouw
last leiden.
Robert-ie-diable,
dubbele kapel, yr.
1344)eqh), m, - e, f. *gelling van eenen
Actor. in de eene of andere wetenfchap, yr.
-obe.,t,
Tk
m. t. d'hist. nat. foort van deil
' beak, vs.
/obe, tt,e, f. klein wollen kleedje, o.
f. kleederplaats, petals waar men
de tabforden legt.
pl.f. t. d'hist. rom. .Romeinfche
4 okiga,lies
eesten ter *ere van den God Robigus,
faod
des veldbouw,t, on: het koren voor
den konigdauw to beveiligen.
RobMare, m. zie Rejouissance.
Robin, 113. pop. fpotnaaen van eenen regtsgeleerden,boerenbedrieger, fchalk; prov.
1 fait comme - a la danse, hij doet het
zoo good hij kan. Cela sent le -, dat
fana9kt naar advokatenfireken.
Robinerie, f. gekheid, fcherts, vr.
de
kraan van een vat, yr.
Robinet,
enivre, koperen kraan. La clef du -, de
floats! van de kraan; prov. Quand use
fois le — est ladle, it a de la peine a fi.
sir, wassneer een prater eons begonnen
heeft to fPreken, kat, kij saes sin-
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3•at fait jag prullett. Vu portent de ..s,
toeheraie ou pigeon de roche,
bedeldiehter.
nat. rotsduif, yr.
Rochet, in. koorkleed met enge of unarms Roger bontemps, tn. pop. die flesh:: oats vet'.
waken denkt, een vrolijk fransje.
mouwen, o. L'eveque prtche en — et en
eamail, de bisfchop predikt in een koor. Rogne, f. ingewortelde fchurft , yr. et: o.;
hembd met enge mouwen en in een kart
t. de charp. houtmos, a. ; t. de jard. ziek.
te der olijfboomen; t. de marech. —pied,
tnanreltje; t. Whorl. Roue a — d'enrasp van eenen hoeffmid. Couper la cotcliquetage , fluitrad, fchakelral, o. • t.
de misc.— d'un moulin scier le bois,
ne avec la —, den hoef met de rasp af:
fchuifrad ; dikke en korte fpoel, waarfnijden.
Rognement , m. t. tie rel. befnoeijen van
op men de zijde win:.
een bock, 0.
Rochetins, m. pl. monniken van St. fan van
Roper,
v. a. befnoeijen, affnijden, afi.
Lateraan.
knippen. — la marge d'un livre, den rand
Rochette, f. fouda nit de Levant.
van een bock befnoeijen, affnijden.
RoCheux, se, adj. rotsachtig.
un manteau qui est trop long, eenen man•
Rochier ou faucon de roche, in. rotsvalk;
ook zekere Tisch dien men aan de rottel affnijden, die te lang is. Se — lea
ongles, zich de nagels afknippen, afbij•
fen vangt.
ten. — le bord d'un chapeau, den rand
Rochoir , m. t. trod. boo veer borax PM te
van eenen hoed affnijden. — les ailes„
folderen, yr.
kortwieken. C'est un florin rogue, her
Rocou, m. zie Roucou.
is een afgefneden gulden ; t. de jard. •.•
Rocouler, zie Roucouler.
les racines d'un arbre, de wortels van erk
Rocq, m. karn van een weefgetouw, yr.
tol
van
eenen
wagen,
pasfanen
boom affnoeijen, affnijden, fig. fam.
Rodage, in.
befnoeijen, verminderen, fnuiken. On
giegeld van eenig vaartuig.
lui a rogne sa portion, men heeft zijno
Rodation, f. t. de med. verkorting van he;
portie verminderd. On leur a bien rogns
haar, yr.
de leurs appointements, men beefs burs
Rode, f. t. de mar. — de proue, de poupe,
bonne penfioenen , butane bezoldigin.
fleunfel van den voor-, achterfleven in
gen zeer befnoeid ; prov. — les ongles
de Middellandfche zee, fleven eener galei.
Pecuelle I q. q., iemands inkomen fnuiRoder, v. n. been en weder loo en; cmken. Vous etes maitre, taillez et rognez,
zwerven. Il a bien rode: par le monde,
comme it vous plaira, gij zijt meester
hij heeft regt in de wereld rend-, omgezworven. 11 a 18de dans la vine , hij
doe zoo alt gij wilt, handel naar uw
heeft in de flad heen en weder geloopen; goedvinden.
v. a. t. d'arq. in eenen dubbelen loop van kogneur,
- euse, f. geldbefnoeijer, • be.
ten fchietgeweer de noes van eene flat
fnoeifier.
plaat draaijen; t. de mar. gieren,
Rogneux, se „ adj. fchurftig,fchurftachtig.
men year een anker Jigs.
Rognoir,, col; in. afrnij-, affleekmes, o.
Rodet, m. wageregt liggend molenrad, o. Rognon, In. lenden, sieren (der dieren),
rondzwerver, rondlooper. Tons
Redeur,
vr. p1. Les —s de veau, kalfsnieren. do
s de nuit ne valent pas, al doze
boeuf, osfenlenden ; zaad- of teelballers
ces
nachtzwervers deugen niet.
van zekere dieren. Les — s des cogs, deg
muscs, de teelballen der hanen, der mus*
Rodoir,, m. t. de tan. looijershuip yr. drijfcusdieren; t. de metal. losgeraakte Inasvat, 0.
Rodome,f.fnaps .., borrel-alok brandewijn,
fa; fig. Mettre , tenir la main sue les —
Rodomont, m. pogcher,, zwe:fer, windzak,
de handen in de zijde zetten , houden.
grootfprekcr. Cela Jut apprendra a faire le
titre chaud des — s, beet van natuur,
dat zal hem het zwetfen wel aft..
geil zijn.
ren, verdrijyen.
Rognoner, v. n. pop. brommen * prottelets,
Rodomontade , f. zwetferij , fnotkerif ,
knorren.
pogcherij , grootfpraak. Une — outree, Rognure, affnijdfel, afinipfel o.fnip!
tens overdrevene pogcherij. Ce n'est
per: , fpaanders , tn. pl. Des — s de pa.
qu'un faiseur de s, hij is "echos ten
pier, papieren [nippers. — d'ongles, aff,

grootfpreker.

Roelles , f. t de bot. geflacht der klokbloemen.
m. Oost.Indifche boomwollen
Roelmas
23k- of haltdoeken.
Rogat, m. t. d'hist. eccl. verzoekfchrift van

eenen geestelijken regter atm eenen ands-ren , om iemand te laten voor zich komen , cm hem to ondervragen.
Rogateurs, m.
beambten, die de fiemtafeltjes ontvangen.
R gations, f. pl. t. de lith. openbare gebeden , om zegen voor de veldvruchten ,drie
dagen veer hemelvaartsdag.
Rogatoire, adj. Commission —, verzoekende
commisfie*(rogat).
Rogaton, m. prul, yid, bedelbrief;p1.fam.
overgefchotene brokken,opgewarmde,ge•
bedelde host. Ce mendiant a as besace plei.
ne de — s, deze hedelaar beef: zijnen
knapzak vol met gebedelde host, over.
t aphole's, brokken. Ce recueil ne con.
tient quo des — s, deze verzarneling be-

rapfel van nagels.

Rogomme,' in. pop. brandewifts, fnaps, en.
Rogue , adj. hoogmoedig, trotsch , opgebla.
zen. Elle, il est bien—, zij , hij is zeer
trotsch. 11 a la mine —, hij heeft een
hoogmoedig gelaat; pl. how, eijerenvalt
aberdaan.
Roi, m. honing. — de Prime, honing van
Pruisfen. Dieu est — du ciel et de la
terre, God is ironing des hemels en der
aarde. En foi et parole tie—, op konings
trouw en woord. — d'armes, wapenko..
ning. 11 vit en —, hij leeft als een ko•
Hang. Vous faites le —, gif fpeelt den
ironing, gij fpreekt op eenen hoogen Soon.
C'etoit du temps du — guillemot, het was
in de oude tijden. De par le —, op
bevel, in naam des honing:. Le jour des
— s, drie koningen dog. Faire les — s

drie koningen dog vieren, houden, zich

vermaken; t. d'ecrit. sainte. Les livres des
—5, de beckon der koningen..do Coeur,
Tab b 4
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de trade, harts, klaver koning, — des
Romains, Roomsch koning ; fig. La cons
dti pitaut, Lot hof vanjan vlegel, Son
pore est le — de la vine, zijn varier is de
vooretaamfie der /lad:
It °ides (lees raide) adj.fliff; firaf,vastaierk;
onbuigzaam. Tend2z mieux cette corde, elle West pas encore assez , rek dit koord
beter uit, het is nog niet firaf genoeg
It a ête frappe de la paralysie, it a le bras
gauche tout —, hij heeft eene verlarn.
ming gekregen, zijn linkerarm is geheel fillf. Il a la jambe —, hij heeft een
/Jiff been. Ii est tout — de froid, hij is
geheel flijf van koude. 11 est comme
une barre de for, hij is zoo onbuigzaam
more,
als eene ijzeren fiang. II etoit
more dead. Ce hinge est
bif was
trop d'empois, dit linnen is al telterk,
is flraf gefiiifd; feel; Heil,' moeijelijk.
Le cours de cette riviere est — (rapide),
de loop van doze rivier is fnel. Les hi.
rondelles one le vol —, de zwaluwen hobby; eene fnelle vlugt. Cette montague,
deze berg, deze
yet escalier, est bien
trap is zeer fleil; fig. C'est un homme
dat is een fiijf, halgarrig, hard.
nekkig, onbutgzaam man. Quoiqu'on ait
pu lui dire, it s'est tenu was men hem
sok zeggen mogt, hij it hardnekkig gebleven; adv. Cela va aussi qu'un trait
dl arbalete, dat gnat zoo fnel als een
pill van den h4ndboog. II a mene les enhij heeft-de vijanden met
semis bien
geweld vervelgd.
Koidement, adv. /tiff, Jiraf, vast.
oideur,, f. fliffheid, onbuigzaamheid ;
fpanning ; fnelheid ; fieilheid,
La — d'une branche, de onbuigzaamheid
van eenen tak. Soyez a cheval sans —,
zit zoo flijf niet to paard. L'eau coule
de grande —, het water vloeit met groo.
to fnelheid. La — d'une montagne, d'un
•scalier, de fleilte van eenen berg, van
Sene trap; fig. giffhoofdigheid, halsfiarrigheid, onverzettelijkheid. La — de
son &ere est insupportable, de fliffhoefdigheid,onbuigzaarnheid van zijnen bros.
der is onverdragelijk.
m. bergje dat weinig lien is ,o.
Akoidir, v. a. flijf uitrekken, uitfpannen,
flijf waken. Roidissez le bras , la jambe ,
hoed den arm, het been /Jiff, firek het
/tijf uit. Le froid lei a roidi les membres,
de vorst beefs zijne leden verflijfd, flijf
gemaakt; v. n: Se —, v. r. flijf warden,
verflifven. Le hinge mouille roidit, se
roidit, par la gelde , het carte linnen
wordt door den vorst verflijfd. 11 roidissoit de froid, hij verfliffde van koude;
fig. hardnekkig, met flandYastigheid yet.
zetten, zich aankanten. 11 faut se —
contre Padversite , men moot zich tegen
wederwaap digheid verzetten. Se — eontre la raison, zich teget. de reds aankanten, verzetten.
t Role, f. zie igne. (kuipers, o.
Roinette , f. ritsijzer der timmorlieden en
Roloc, m. foort van plant, morilie, yr.
toitelet, m. t. d'hist. nat. winterkoningje,
0.; fig. kteine koning.
(Arabieren, o.
Rokai, m. loopend fchrifr tier Turken en
t. de bot. Amerikaanfche plant,
korejela ,
foort van porceteil.plant, yr.
rol ; lijst ,
register, a. Le
&Ale,
— 4,3 impositions , des tallies, de -lijst d..;‘
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beleostingen. On Pa OtO de dessus le
rays du —, men heeft hem van de rol, van
de lifst weggenomen, uitgefchrapt.
faut qu'il represente le —, hij moet het
register vertoonen; t. de prat. 11 y a taut
s a cette grosse ,
de minutes, taut de
het originele, deze nitvaardiging bevat
zoo en zoo veel zijden, is zoo en zoo
vele dubbele bladzifden groat. Sa cause est
au —, zijne zaak flaat op het register.
Mettre q. ch. sur le —, jets! op de rol
zetten, infchrif yen; fig. A tour de
ieder op zijne beurt, volgens de rij; t.
de coil. Un ou rouleau de tabac, sent
rol tabak . Les — s d'une comedie ,
de rellen van een blijfpel. Cet acteor
n'a pas bien joue son —, deze tooneel.
fpeler heeft zijne rol niet goedgefpeeld;
fig. hij gedraagt zich wel, neemt zijnen
pligt goed in acht. Elle a jeue un grand
dans le monde, zip beefs eene groots
rol in de wereld gefpeeld , zich regt bekend gemaakt , zioh we/ doen golden. Se
souvenir de son —, bedenken was men to
doen heeft ; t. de mar. — de quart, do
combat, wacht-, gefihutral.
ItOler,, v. n. t. de prat. lijsten makes, in.
fchrijven ; fam. veel blaqizijden vol fchriP.
von.

ROlet, rolletje, lijstje, o.; fam. Etre
au bout de son —, met zijn rolletfe ten
einde zijn; niet meer weten was men
(linnen, o.
doen of zeggen zal.
Rolette , f. t. de corn. foort van Vlaamsch
tabaksroller.
ROleur,
Rolle, f. t. de corn. faort van wollen fief,
foort van melton, m. foort van gook bif
de. kalkbranders , osfekruk ; t. d'hist. nat.
zekere vogel in China, Chinefche
delkraai , vr.
Rollier , m. Duitfche papegaai.
d'hist. nat. palatijn aap (palaRolowai,
tine) , m.
Romaillet, m. fink hout of plank, dat
eene bedorvene plaats word: ingefioken,
nadat het bedorvene daaruit gehakt is.
t. d'impr. romein letter , vr.
Remain,
klein papier,, 0. e, adj. .Romeinsch,
Roomsch. Le peuple ,4 het R.onteinfths
yolk. L'empire —, het Romeinfche rijk.
I'Eglise e, de Roomrehe kerk. Chiffre-P,
.Romeinfche cijfer ; fig. Un trait —, een
vaderlandfche, groote trek. II a dans sa
reponse q. ch. de —, in zijn antwoord
ligt lets groott. Une beaute e, cent
edele, majestueuze fchoonheid; s. C'est
un vrai m -i, het is e'en deugdzaan, zijn
vaderland beminnend, man. Latue e,
foort van latuw.
Romaine, f. t. de corn. weeghaak , m. weer
hout (peson), o. foort van hoepel, W4af4
aan men het katoen hangt boven den ke•
tel, waarin het gefmolten was is, ifS
hetzelve zoo daarin to deepen.
t Romainement, adv. op zijn Romeinsch.
Romalles, m. p1. half zijden en half katot*
nen Indirche zakdoeken.
Roman, m. roman, verdichte gefchiedenis,
y r. La Fontaine a ecrit beaucoup de — s,
La Fontaine heeft veel romans gefchrey en. L'histoire de sa vie offre de quoi faire un , de geichiedenis van zijn levees
geeft flop' tot een % roman; prov. Commencer ou prendre le — par la queue, tor
befluit komep(bijzonder hij een huwetijk).
t. de mus. romance , vr. ; t.
lituoAance
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poet. kleine- verdichte of ware, gefchiedexis in verzen, om gezongen te worden;
zeker Spaansch gedicht, o. klein aichterlifk verhaal eener aandoenlijke gebeurtenis.
Romancie, f.kunst on romans te fchrifven, vr.
Romancier, in. • ere, f. fchrifver.. fchriffiier van eenen roman of van eene yer.
diehte gefchiedenis.
Romane, adj. f. Langue romanfche taal
of fpraak, die in Frankrijk zeer in gebruik was, gedurende de twee geflachten
der koningen.
Romanesque, adj. romanesk, avontuurlifk ,
fabelachtig, onwaarfchijnlijk ; s. f. t. de
anus. zie Gaillarde.
Romanesquemenc, adv. op eene avontuurlifke,onwaarfchijnlijkejabelachtige wiize.
Romanin, m. oude Franfthe munt te Avignon in gebruik , gedurende het verblijf
der paufen.
Romaniser, v. n. burl. romans, verdichtfels
maken; v. a. van eene gefchiedenis eenen
roman.maken, eene gobeurtenis als een
verdichtfel inkleeden.
Romaniste, m. zie Romancier.
Romantique, adj. romantisch. Le site de
ce village est —, de ligging van dit dorp
is romantisch.
Romarin, m. t. de bot. rozemarifn, tn.
Itomatiere, f. t. dc pech. in Provence ,visch.
vangst van tarbot met g ene tusfchenfthakel. (huid van eene galei, o.
Rombaillet, m. ingezet fluk in de buitenRobaliere , f. btiitenbekleedfel einer galei, o.
Rombe,f.zekere fchelp. (gelegde zwachtel.
Rombus , in. t. de char. fcheye ruitsgewifze
R.omeler, v. n. knorren , grommen.
Romeo , f. pl. de twee voornaamfle flukken
van een tapijten weefgetouw, o.
Romescot, m. een paufelifke penning ,penning van den H. Pieter in Engeland.
Romestec , m. fam. likeur na den maaltijd
bij de Engelfchen.
Romestecq, m. zeker kaartfpel, o.
Romier, romien, m. pelgrim, die naar
Rbme gaat.
(fig. dikke, trotfche man.
Rominagrobis, m. groote kat , yr. kater,,m.
*Rompement, m. — de tete, hoofdbreking,
yr. geraas, heidensch leven, a.
Rompre, v. a. breken, afbreken , aan., in
flukken broken, op-, openbreken, door.
broken, inbreken, ,uitbreken, yerbre.
ken ; overhoop werpen , enz.; radbraken.
un baton, eenen flok breken. Les enfants rompent tout, de kinderen breken
alles. Le vent a rompu le mat, cette
branche, de wind heeft den mast, dezen
sak gebroken. 11 menaca de tout —, hij
dreigde alles aan flukken te broken. —
q. ch. par le milieu , ietr in het midden
doorbreken. Prapper a tout —, kloppen
als of alles aan flukken moest. II a le
bras rompu en deux endroits, zijn arm is
op twee plaatfen gebroken. — son sere
anent, zijnen eed verbreken. — le som'ilea de q q., iemand in den flaap floren;
t. de gu. On amena du canon pour — les
bataillons, men brags kanon, om door de
batalfons Auer to breken. — le camp,
het leger opbreken. un bataillon, een
bataljon afbreken. — le vent, den wind
breken, hem ophouden. — un criminel,
genes misdadiger radbraken. — la laise, de Iva breken, met verfcheidene
kleuren vermesgen. jeu kits rempu
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us,
near vermengd fpel, kaarten van allerlei kleuren. Un homme rompu , een mensch
met eene break ; fig. fam. ou prov. 11 a
le bras rompu , hif is lui, en wil niet
werken. ses chaines, ses fern, zijne
ketenen, zijne boeijen verbreken, zich
vrij maken. — la tete a q. q. , iemand
het hoofd breken , moeijelijkheid ver.
oorzaken, hem veel to doen maken. ren
ai _la tete rompue , mifn hoofd is tot bar*liens toe er vol van Rompons la dessus,
broken wif daarvan af, fpreken wif niet
weer daar van. — les des a q. q., iemands
voornemen veriftlelen. Un style rompu
een gebroken flijl. — son discours, des
draad van zijn gefprek afbreken 11 est
rompu du travail, hij is afgemat van het
werk. — la paille, oneentg worden. —
Pamitie , des liaisons, de vriendfchap , var.
bindtenisfen afbreken. 11 a rompu le
marchd, de koop is afgeraakt, hij heeft
den koop verbroken; bederven, verijdelen. Les grandes pluies ont rompu les Chemins , de zware regens hebben de wegets
bedorven. Sa mort a rompu toute mon
esperance , zijn dood beefs al mijne hoop
verijdeld. — le dessein de q. q., iemands
voornemen verifdelen; fig. oefenen; afregten. Etre 'rompu a un métier, in eels'
handwerk wel geoefend, kundig, bedrevan zijn. — la main a Pdcriture , de hand
in het fchrijven oefenen. Avoir la main
rompue a Pêcriture, eene geoefende hand
in het fchrijven hebben un cheval au
trot, een paard tot den draf gewennen;
fig. prov. — la glace, het ifs breken; den
weg tot lets banen, — l'anguille ,ata ge.
nou, onmogelijke dingen doen. II vaut
mieux plier que —. het is beter te
gen, dan to breken ; men, duet best wat
toe te gevetr. Its alloient se quereller,
mais son pare a su
les chiens, zif
den met elkander twisten; maar zips
vader heeft het weten to beletten.
l'eau a un cheval, een paard belettett,dat
het niet to fchielijk drinks. — en visa.re a q. q., voorbedachtelifk met iemand
twist zoeken, tegen iemand in koelets
bloede uitvaren; v. n. 11 y a tont de fruits
h cet arbre, qu'il tompra, daar ziftszon
veel vruchten aan dozen boom, dat hij
zalibreken. I1 ronipra pint& que deplier,
hif words liever kwaad vriend, gaat
liever to grond, dan dat hij toegeeft.
Its ont rompu ensemble, zij hebben za.
men de vriendfchap gebroken; verfchalen, de kracht verliezen (van wifnAre.
kende). C'est du vign-qui a rompu, dan is
wijn, !die zijne kracht heeft verloren.
Se —, v. r. breken, eene break krijeen.
Cette poutre est trop charg6e , elle va se
daze balk is to zeer beladen, hij zal
breken. Les soupentes de ce carosse se
rompirent, de hangriemen van doze koetr
brakes. Se la tete a q. ch., zich het
hoojd over iets broken; a tout —, ten
hoogfle, voor het allertneeste. II a beau
compter, inais a. tout —, on ne lui doit
pas cent florins, hif mag rekenen, zoo
alt hif soil,men is hem ten hoogfie
geen honderd gulden fchuldig; a baton.
rompus, fluksgewifze gebrokene jiukken.
Je n'ai pu entendre son discours qu'a ba.
tons rompus, ik heb zijn gefprek *eh::
bif ftukken geheord. Travailler a
*let
gezet, uset'vlagen werken.
Bbbbg
Inapt.
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Rompt-pierre, m. zie Saxifrage.
Rompure, f. t. de fond. plaats, wear de
gietpijp van de letters afgefcheiden is.
Rome, f braamgruik , m. Les mures sauvages sont des fruits de la —, de brawnbesfen zijn vruchten van den braam
rnik ; fig. pl. moeljelijkhelen, doornen.
n chernin semd de
eon weg met moei.
jeliikheden, zwarigheden
'
, met doornen
bezaaid.
Ronceroi, m. braambosch,
braambeziehegge, vr.
Roncin,
flecht paard, o.
Roncinidre, f. gal met flechte paarden, in.
Rond, tn. rondte, rondheid, y r. kring,
m. Faire un —; eene rondte , eenen kring, csrkel maken. Dans le parterre est un grand — d'eau, in het Glomperk is een groote rondo waterbak. Donner clans le —, in het zwart fchieten. 11
tire si juste qu'il donneroit a balle seule
dans le — d'un florin, hij fchiet zoo joist,
dat hij met eenen kogel het' midden van
eenen gulden kan treffen. Danser un —,
in het rond danf'en. Ces enfans jetent
des pierres dans l'eau pour faire des — s,
doze kinderen gooden in het water em
kringen te maken.
Rom', e, adj. rond. Une figure, table —e,
eene rondo figuur, tafel. Ln cercle est
eon cirkel is rend; t. d'anat. Muscles
s, rondo fyeren. Le pronateur ou
muscle — pronateur, de ronde near be'soden buigende handfpier. Nombre —,
een rond , gelijk of vol getal. Une pe•
e, een weiluidende volzin. Une
node
e, eene rondo letter ; t. de coil.
lettre
effene of rondo rekening;
Compte
de Bout. Du fit
dik en flerk gareos;
de
mus.
Une
voix
e, eene voile ,
t.
fiem ; fig. rood, opregt. C'est un
komnis —, het is een rond, opregt man,;
woe. Ce sont des chevaliers de la table
-o, bet zijn ridaers van de ronde up.
fel, ,zitten gaarne lang aan tafel.
ggpfl;che , f. rondas, eertijds bij de fVout' tore tier burgerij ; ook ender Hendrik
randfchitti , o.
Rpusle , f. t. mil. rondo of wacht, die de
.144 deorkruist. Faire la —, de ronde
deem, L'heure de la —, het our tier rungs. La — vienz de passer, de ronde is
jiraks voorbijgegaan. La —, de l'e
crutire en —, het ronde fchrift; fig Faixe om jets rondloopen, ronddraaifen,-or lets to zien, to befpieden. Faide, gezondheid drinken van elr; ea
ken last aass tafel zittende; t. de jeti.
Payer sa de kaarten betalen, eer men
begirt to fpelen ; t. de mus ronde muzijneet. La — vaut deux blanches, ou
quatre Jokes, de geheele p out geld: zooWe 415 twee witte of vier zwarte.
op — de table, rond gezang, waar ie
der op ;sine beurt zingt. Danser tine — ,
in het rend danfes: ; a la —, adv in het
rp vi, irl eenen kring, rondom. Le coup
Cut entendu h .trois lieues la de flag word
Brie uren in het rond g ehoord. Boire
14 —, in het rond drinken.
Roudeau, m. t. de pods. klein Fransch gedicht, rondeel, o. muzijkfluk , waarvan
het eerffe vers, de eerfle afaeeling herhpalii dat eindigt, zoo als het
kegint, o. ; t. de boul. rondo bakkersbreedfchister; fehig, em glue op te RAY-
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pen; rondo plank cm kilt
Irma
op to zetten.
R.ondelet , te, adj. fam. rondachtig, eon wei•
nig rond, kort en dik. Sole — te, go.
rneene, flechte zijde.
ltodeleties, f. p1. t. de bot. foort van plane
ten, roode verwfloifen bevattende.
'ondelettes, f. pl. zeildoek nit Bretagne 0*
Rondelier,m.foldaat, die eene rendas draagt.
Rondelin, iron. kort dik man.
Ltondelle, kleine rondos; t. de bot. (oreil.
le d'homme), mansoor, hazelwortelit.d'hist.
nat. rondo klipvisch, tn. foort van fie.
kelvisch; t. d'artil. — d'essieu, asfchijf;
t. de sculpt. ronde holle beitel ; t. de mac.
metfelhamer die van onderen rend toe.
loopt , tn.; t. de plomb, fluitblik der
loodgieters, twee rondo fiukjes koper, oe
Rondement, adv. On, gelijk. 11 travaille
hij werkt den, na elkander; fig.
conduit, voor de vuist, opregtelijk. 11
nest pas trompeur, it y va
hij is gees
bedrieger,, hij gaat regtuit. 11 agit
hij hander: opregtelijk, zonder emwegen.
Rondeur,
rondte, rondheid, Yr. La
d'une boule, de rondte van eenen bal.
Ceite roue est d'une parfaite
dit wiel
is van een't-velmaakte rondheid; fig. La
— de son style, de rondte van zijn•
fehrifftvijze.
Rondier,
loons van indirehe pal-whom.
Rondies, f. pl. t. de plomb. houten
ders of rollen tot het maken van looden
PilPen•
Ronda), tn. ronde knuppel of talhout, o.
Rondiner, v. a. met een talhout Ilaan
Hagen geven.
Rondir, v. a. t. d'ardois.
les ardoises, do
'ellen rend maken.
Rondire ou roudine, zie Pirapdde.
Kondon, tn. t. de lane. L'oiseau fond en
de vogei fch'et fnel op zifeocn roof toe.
Rontlant, e, adj. klinkend, brommend. Utt
mot 7 , een beemmend woord. Un style
een hoogdravende, klinkende
Promesses
tes, yeel beleyende, fehooa
klinkende belojten.
Ronfie, m. four: van feel.
R.oliflement, m. fnorken, fnerking, ran.
king, y r. Son — m'empêche de dorwir,
zijn fnorken hinder: mij in het flapen.
Rontler, v. n. fnorken, ronken. II ronfle
toujours en dormant, hij fnorkt altijd,
wanneor hij flaapt. Les chiens ronfieat
comme les hommes, de honden retaken ale
de menfchen; fam. Le canon ronfle, het
kanon bulderb, er word: geweldig go.
fehoten. Le violon ronfle, de vsoolfnorkt,
laat zich "wren. La mer ronfle,, de zee
R.onneuv, m. • se , f. fnorker, fnorkfier.
On ne peut dormir aupres de lui, c'est un
—, men kan niet bij hem flapen, het
een onverdragelijke fuorker,
Rouge, m. it. d5 chas. Le cerf fait le --(rtrmine), het her: herkaauwt.
Ronger, v, a. knagen, knabbelen, knaau.
wen, afbijten, afeten. — un os, een
been knaauwen. Les souris rongent la ta.
pisserie , de muizen knabbelen het behangfel. Les vers rongent les habits, le
bois, de wormen knagen de kleederen,
het hoot.
see ogles , zip), nagels
biften, knaauwen. Les chevaux rongent
leur /rein, de paarden knabbelen, kaau.
oven hum gekit. La rouille rouge le fen,,
last
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het roast set het ifzer op, verteert het
kizer. L'eau ronge les pierres, het water
holt de fleenen uit ; fig. — son frein; zijn
verdriet opkroppen, veel verdrier, hartzeer hebben , zonder het te
laten blijken. Donner tin os a — a q. q.,
iemand jets te verduwen geven. 11 rouge son ratelier,'hij heefr niers te bijsen,
fliers re eren. Cela me rouge le coeur,,
dat gaat mij aan het hart, dat vet driet
Ne lui confiez pas cette affaire, ii
vous rongera jusqu'aux os, vertrouw hem
deze zaak niet toe, hij zal u tot op het
bleed uitzuigen. Ce garcon a ronge son
pore, die jongen heeft zijnen vader arm
gemaakt zij n goed doorgebragt; t. de
bot. Des feuilles rongdes , uitgebetene,
doorknaagde bladeren.
Rongeur, adj. tn. Le ver , de knagende
worm. Les soucis — s, de knagende zorgen. Les animaux s, de knagende dieren , als konijnen , hazen, rotten, enz.
Ronsardiser, v. a. Grieksch en Latijnsch
in het Fransch fpreken.
t Ronteive, f. ongebouwd land, o.
t Rontoile, m. die geheel naakt gaat.
Ronville, f, St. Martijnspeer, yr.
Ropalique, adj. t. de pots. Vers — s, verzen , waarvan de woorden altoos toenemen.
Roquambole ou Rocatnbole f. Spaansch knoflook , o.
Roquefort, zie Rocfort.
Roquelaure f. foort van reisrok, -mantel,
everrok.
Roquentin , m, kindsch geworden grifsaard.
Roquer, v. n. t. de jeu d'echec, het kasteel op de plaats van den koning zetten,
wanneer hij nog niet is van de plaats
geweest , en dart den koning naast het
kasteel 'Maven,
Roquec, kleine bond , Peensch hondje,
o. bastaardmops; t. d'hist. nat. foort van
Vane dmerikaanIche haagdis, roodach.
rig bruin,met gels en zwarte vlakken, yr.;
eertijds een kart manteltje, dat de pel•
grims droegen, o.; t. de pech. kleine
rotfen-op den grond der zee, waar zich
reel visfChen ophoudtn; fig. fam. verach.
telijk trotsch ventje.
Roquetin , m. klos your het gouddraad, yr.
Roquette, f. t. de bot. rakettekruid, o.; t.
de mar. Faire la —, vuurpijlen bij nacht
(tot feingeving) werpen; loort van klos
(bolyne), t. de tir. — a avanceur, de klos,
waarop ae vierde gouddraadtrekker den
draad opivindt, rn.
Roquiile , kleine wijnmaat, half pintje;
pl. t de coof. ingenraakt goed met oran.
is fnippers.
Rorage, m. zie Rod.
Rorel, m. t. de bot. rorelle, zonnedauw
(eene plant).
Rorifere , adj. t. de bot. dauwbrengend. Plante —, dauwplant, cone plant, die met
dauw fchijnt bedekt to zijn; t. d'anat.
Vaisseaux
s ou lactes, melkvaten.
Rorqual, m. t. d'hist. nat. foort van wa/y isch bij Greenland, noordkaper,, tn.
Ros , Rot , zie Peigne.
Rosa•mallas, m. boom die 7oden wierook
geeft.
Rosace ,
laurierroos, yr.
Rosace , e, adj. t. de bot. gelijk eon. roes,
roosachtig, roosvormig.
nosage , m. ou Robagine
(Oliandre), redodettelren.
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-Rosaire, m. (chapelet), frozenkrant
L'ordre de — ou de Notre Dame, de ordo
van den rozenkrani , of van onze lievo
Vrouw ; t. de distil, vat tot het overha.
len van rozenwater, o.
Rosalie, f. t. de mus. herhaling in cent»
hoogeren of dieperen loon, yr.
Rosaise, f. ou Roson-, m. t. d'arch. greet*
roos, fieraad in de bouwkunde, yr.
Rosat , adj. r. de pharm. Vinaigre
ro•
zenazifn. De l'huile —e , rozenolie.
rozenhonig.
Rositre, adj. rozenkleurig.
Rosbif, m. (mot anglois), roast-beef, op do.
rooster gebraden rund yleesch, o.
Roscones, f. pl. t. de coin. wit lijnwaad
ui: ,Bretanje , o.
Rose, f. roos, y r. — simple ou d'eglantier,
ou sauvage, gemeene of wilds roes.
—blanche,irtp we
,keog.
roode, bent gejireepte roes. — fanee,
effeuillee, verwelkte, ontbladerde roes.
Un bouton de —., rozettiknop. Couleur de
rozenkleur. Gratte-cul d'une
rozenbottel. L'hymen de la —, fijn vliet
der roos. Eau — ou eau de —, rozen.
water; fig. Elle a tin teint de lis et des
s, zif ziet er root als melk en bleed.
C'est la plus belle — de son chapeau, dit
is het voornaamfle war hij bezit. Decouvrir le pat I s, het geheim ontdekken. 11 n'est point de — s sans opines,
geene vreugd zonder iced; geene cozen
zonder doornen. Etre coucht sur des rof
ses, alles in overvloed hebben. Tont se
change en — s entre ses mains, alles gee
lukt hem. — de Gueldre, fneeuwbal.
tremiere, d'outre mer, flokroos.
pivoi•
ne, pioene, mastbloem ; t. de bij. Un di.
amant ou en — diamanten boot. that
— de diamants, eene roos van diamanten;
t. d'hist. nat. zekere riviervisch met een
blaauw ligchaam en rooden hart; t.
luth. — de lut, roos , ronde opening aan
eene luit ; t. de mar. — des vents ou di;
compas, wind- of kompasroos. — du gouvernail, vingerlingen.
Rose, m. rozenkleur, yr. Ce ruban est trop
rouge, prenez du —, dit lint is to rood,
neem rozenkleur. De la sole d'un pale,
block rozenkleurige, rozenroode oijde;
t. d'hist. nat. dikbek van Louifiana, tact
eenen rooden hats.
Rosé, adj. m. Via
fchoone roods wijn.
Roseau, m. riot , o.
pliant, buigzaam
riot. Couvrir tine maisou de —, een hue:
met riot bedekken ; fig. zwak mensch.
Rose-croix, 1. naam eener fekte in het bets
gin der zeventiende eettw, meenende
les te weten, gaud te .waken, ook den
mensch onfierfelijk to maken.4 Freres de
la —, rozenkruifers, die eenen verheve.
nen graad der vrijmetfelaars bezaten.
Rosee, f. dauw, m. On voit la — stir les
feuilles, men ziet den dauw op de bladeren; t. de drap. zwakke kleur op de
dunnf plaatfen van geverwd dock; t.
sainte. La — celeste, manna; t.
de marich. vochtigheid, foort van bleed
dat op den voetzool van een paard to
voorfchijn honor , wanneer men den beef
op eene zekere diepte befnifdt fig.
vleesch enz., zoo week al: dauw;
de
bot.
ou Rossolis, zie Rorel.
Rosele, e, adj. t. de bot. Fenilles — des,
bladeren die rozenvormig geplaatit zif a.
1.o-
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RosoUt, f. t. d'hist. nat. berme:4,4e met
roodachtig haar, o.
Roseliere, 1. growl daar veel riet op fiaat,
rietveld, rietbosch, o.
Roselle, f. zie Mauvis.
Rose noble, f. rozenobel , zekere oude Nee
derlandfche muntfpecie, waarde hebbende van ix gulden.
Moser, v. a. t. de tan. aan het reode de
kleur van karmozijn rood geven. Cou1:eur, rosee, rozenroode kleur; fig. Joues
rosees, rozenroode konen, wangen.
Rbseraie, 1. rozengaard m. plaats met rozenboomen beplant, vr.
Roseraux, in. pl. Rusfifthe pelterijen , yr.
Rosetier, m. werktuig om roosjes of rozetten to maken. — de coutelier, rozenfiempel van eenen mesfenmaker; ook die zoodanigen maakt.
Rosette, f. fig. kleine ro,os, vr.roosje,verfierfei gels i k eene root, kunstroosje, 0.;
roode arukinkt, m.; rood kr:ft, o.;zulver toed koper; t. eie serr. rozengempel,
tn. roosnageleje, enz. o.; t. d'hist. nat.
zekere viseh; t. d'une montre,
klein ciiferblad ineenhorologie, om hetzelve fchielijker of langzainer te doers
,aan.
Roseetier, zie Rosetier.
Rosiclaire, m. t. de min. rood goudenerts ,o.
Rosicler,
t. de min. rood zilver errs, o.
Rosier, m. rozenbeom, m. Le
mousseux ,
• molt rozenboom.
sauvage, zie Eglantier.
Rosiere, f. t. d'hist. nat. zekere visch , roodyin ; eozejufer, vr. rozemeisje, o.
Rosiforme , adj. t. de hot. Fleur — on en
rose on rosacee, rozenvormige bloem, yr.
Rosmare, us, t. d'hist. nat. zeekoe (laman.
tin), yr.
Rosoir, m. t. de luth. werktisig tot doerboring van het gat in den zangbodem
van een klavier, enz. o.
Boson, zie Rosace.
kosoyant, e, adj. als dauw vallende.
Rospe, m. t. d'hist. nat. foort van pifijiaart
(zekere visch).
Rossane, f, foort van gele perzik, y r.; t.
de Buis. konijnen als jonge konijnen toebereiden.
Rosse, f. flecks wager paard,o.outle knol,
zekere visch; kleine fluit , waarin
zigh een fiokje beweegt, yr.
Rosser, v. a. pop. afroslen, ranfelen,flaan.
11 fat' rose d'importance hij werd braaf
afgerest
Rossicler ou Rosicler, m. rood zilver errs
van Peru,- o.
Rossignol, m. nachtegaal, m. Les rossi,
gnols qui ont des petits ne chantent pas,
de nachtegalen , die jongen hebben,flaan,
zinger met ; t. de serr. flotopfleker,foort
wan looper; t. de sharp. houten pin in
zeer lange flukken hetet, om die met elkander vast te makers; t. de matech. opening die men maakt onder den fiaart
Tan een al to dampig paard, om het de
sdemhaling te verligten; t. de mus.kleiise ;tat, yr.; een der registers op een
ergel , de vogelzang; t. poet. philomOle,
otachtegaal. d'hiver, bonze kraal.
roodgaart, trekvogel.
—demurail,
zie Rousserolei pl. fleunpilaren
heegsgewijze gebouwd in eene fleengroeezel;
d'Arcadie,
ns (arcs-boutans),
d'impr. foort vs* kneuzing , verfluiking sax de voorhand, waaraan dege.
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nen blootgefleld zijn, die vest het serfle
met de pets werken, yr.
Rossignolement, m. nachtegalenjagt, vr.
Rossignoler,, v. n. zingen als een nachte.
gaal; zeer liefelijk, aangenaam zingers.,
Rossignolet i in. Heine nachtegaal.
Rossignolette, f. wiffle van den nachtegaallo.
Rossinante, f. fate. flecht paard, o. mage.
re merrae, yr.
Rossolis, m. rosfolis, zekere drank van
brandewii n, fuiker en reukwerk; t. de
bot. zeker krnid voor de jicht, o.; zonnedauw, m. (waken, vr.
Rostane, f. manier om konijnen gereed to
Rostein, Rossignal, m. groote garenklos met
eaten , m.
R •mtellaire , f. t. nat.foort van flak, vr.
Roster, v. a. t. de mar. oznwoelen, bewoe..
len (surlier).
Rostivie, zie Rosture.
Rostrale, adj. Colonne
eene met Mai•
ten, offnebben verfierde
Courtin.
ne fcheepskroon, met eene fnuit alt
een fleven verfierd ; bij de Romeinen ge.
bruikelijk.
Rostre,
t. de chir. zekere tang der
wondheelers met eenen bek; t. d'anat. Let
s, foort van koor, verheven plaats;
waarvan men tot het y olk fprak;t.d'hist.
nat. bek der vogels; adj. t. de bot. gelijk
eenen bek gekromd , gebogen.
Rostiforme, adj. bekvormig.
Rosture, Rousture, f. t. de mar. woeling,
vr: woelfel, d. om rnasten of andere fondhottten ; de woelino. van den boegfpriet
daar niet onder begrepen.
Rot, .m. oprisping der maag, vr. hoer.
Fake, licher un
eenen boer laten.
Reit, m. gebraad, aan het !pit gebraden
vleesch o.; prov. Manger son pain a la
fumee du een yermaak moeten zien,
en geen aandeel daaraan durven ne.
men. Etre a pot et a — dans une maison , in' een huis zeergemeen zijn, jleedt
daar te gast wezen. — de bif, gebra.'
den achtervierendeel van een lam.
Rotace e, adj. t. de bot. rad- of wielvor.
nag. La corolle` des iysimachies est — de,
de bloemenkelk van de watergoudsbloemen is wie'vormig.
• •
•
Rotacisme, in. t. de med. broawsng, itsping bij het uitfpreken van de letter r
(grasseyement).
Rotalite , m. t. d'idst. nat. firalen werpende
linzefieen,
algemeene jaarlijkfche leen•
Rotage,
(chatting, vr.
Rotang, m. t. de bot. palmrIet, o.
t. d'anat,
de l'oeil, ooge
Rotateur,
(pier, waarmede men lank:. Muscle*
s, !pier die de dif doet.dragen.
Rotation , f. t. de phys. de 'wee. d'anat. de
geom. omdramjing, omWenteling, yr. La
— de la terre autour de son axe, de emwenteling der g arde om hare as of fp'.
Rote , f. rota, furisdictie , voornaanejle geregtshof te Rome ; t. de inns. foort van
citer, yr.
Roter,, v. n. oprispen; t. de mar..zie Roster.
Roteur, m. oprisper , die winden opgeeft.
Red, m. gebraad, gebraden vleesch, o.
geroost brood, o.; t. de mai.
Rode, f.
verisooging op cones: fcheidsmuur, yr.;
prov. Faire des — s de q. ch., van jets
begeerig ems, drinken. 11 va aux — s,
liij hoe!: verfpeeld; hij head: op.
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Rotier, M. die weverskammen maakt (Ro- Rouble, tn. road (zekere RusfilChe taunt).
Roue ou Rock , zie Condor.
setier).
Ronche ou Ruche, f. t. de mar. romp van
Rotiere, f. zie Routois.
Rotifere, t. d'hist. nat. vaddier,, watereen fchip (carcasse d'un vaissean),
diertfe , dat vier jaren verdroogt ge- Roucherolle, zie Rousserore.
orlean (zekere veriv).
weest zijnde, in het water weder 'even- Roudou,
Roucouer, v. a. met orlean verwen,
dig wordt, o.
kirren van doffets,
Rotin , t4. ottaing Ratin , m. rottingriet, o. Roucoulement,
Rear, v. a. braden , op den roost& bra- Roucouler, v. 0. kirren der defers.
den (griller). Faire - de la viande, vleesch Roucoyer , zie Roucon.
laten braden. Faire - des chataignes, des Roudou ou itedoul, zie Corroyere,
rnarons, kastanfes braden ; v. n. braden, Roue, f. rad , wiel , o. Les - s d'un earosse, de wielen van eene koets. Uhe gebraden warden. La viande rOtit, het
de moulin , een molenrad ; fig. on prov.
vleesch braadt, wordt gebraden. Se -,
Faire la -, het rad jlaan, zich op de
v. r. braden. .11 se rOtit au soleil, hij
handen laten rollen en de beenen in het
braadt zich in de zon ; prov. Elle a tongrond Ce paon fait la -,dezepaauur
temps rOti le balai, zij heeft goed tnede
breidt zijnen fiaart nit. Etre an bas, au
gedaan. n'est bon ni d - ni h bouillir,
haut, de la -, in eenen lagen fiaat, op
hij deugt tot niets.
het toppunt van geluk , zijn. .11 sertcom•
Rotis, m. nicuw ploegen o.
me one cinquieme - h one voiture, hij
Rotisser, v. a. ploegen • ontginnen.
ells het vijfde wiel aan eenen wagen;
yr. (braadfier.
'
Rotisserie, f. gaarkeuken,
hij is zoo veel van nut, als het vtjfde
gaarkok , brader ; sense, f.
Retisseur,
rad aan eenen wagen. Attacher un clou
Retissoir, m, fear: van fornuis , o. braada la - de la fortune, zijn geluk verzeke ■
oven , m. foort van braadpan, yr.
ren, bevestigen. 11 a poussd a sa
Roronde, f. t. d'arch. rond gebouw,, o. ronheeft hem voortgeholpen, aangezet; t.
(chaams vr.
de kraag, m.
d'agr. - persanne on persique, fcheprad
Rotondite, f. rondte , rondheid des ligin eenen watermolen; d'artif. - a feu,,
Rotocinage , in. herflelling van het teevuurtad , zonnetje, o. ; ,t. d'hist. nat. zeken van afgehakte of gevelde hoogflamkere rondo visch in de Zee bij Congo;
men , vr.
t. de jeu. La - de fortune , het geluksRotoquer, v. a. ge'velde hoogfiammen merken.
rad; t. de jur. Cond.amner un oriminel
t Rotruherige , m. flotrijm van een liedje , o.
la -, eenen misdadiger tot het rad ver.
Rotule , f. t. d'anat, kniefchijf, vr.
oordeelen. Exposer sur la -, op het rad
Roture, f. t. de' jus. burger- of boerenflant4
leggen; fig. Etre sur la -, grease pijn,
tn. 11 est ne dans la hij is van bur(mart lijden ; t. de mar. - de gouver.
gerlijke afkomst.
nail, rad yan het roer. de cordage,
Roture, e, adj, burgerlijk geworden.
tros, die in eene fchijf opgefloten is. Roturier, - iere , adj. niet van add, onadelijk, burgerlijk, van burgerlifke af. A filer, fpinrad. - a comettage, fchiemansWiel, daar fchiemansgaren, hui/7nkomst ; s. burger of beer. Bien -, onagen ook lijnen mede gefponnen worden.
delijk goed. Une famille -iere, eene burgerlijke familie. II est -, hij is niet Roug es, f. pl. kort bij elkander flaande
horens van een hert, m. pi.
van ,adel , burger of boor.
Roturierement, adv. onadelijk , gemeen, Rouelle , f. fehijf, vr. - de citron, de
pomme,
de betterave, fchiffje van eenen
burgerlijk. Cette terre a toojours ete
citroen, appel , beetwertel. Cowper des
possedee—, dit land is altijd als een burcomcombres par - s , komkommers in
ger- of boerengoed bezeten geweest. Ces
fchijfjes fnijden. - de vedu, kalfsfchijf;
nobles vivent deze adelijken leven
t. d'agr. de twee kleine wielen yan eenen
burgerlijk.
ploeg ; t. de ton. bas hoepels.
Rouable, Roualbe, Redabie, zie Roable.
Rome, m. rad- of raderwerk, o. Tout le Rouennerie, f. ffof yan Rouen, y r. ; (nouv.)
allerhande kOspwaren van Rouen.
cette machine cot rompu, al het raderwerk van deze machine is gebroken ; t. Rouer, v. a. radbraken. On a roue le crii!
minel vif, men heeft den misdadiger
s, die alleen het
d'horl. Faiseur de
vend geradbraakt ; fig. C'est un roué,
raderwerk van een repetitie horologie
het
is een galgedief. - q. q. de coups,
maakt; t. mil. Batterie en batterij
de coups de baton, iemand braaf afros-.
die befiemd is om het vijandelijkgefchut
fen. Etre roue de fatigues ,zeer vermoeii
aan Pukken te fchieten; fig. raderwerk
zijn, gansch afg. emat zijn; t. de mar...
van eene regering,
un able, een touwwerk opfchieten.
vas
of
ouan , Rouhan, adj. m. Cheval
ros paard. vineux, bruins fehimmel. Rouerie , f. galgefluk , groat fchelm.
fink , o.
Rouanne, f. merkijzer voor wijnvaten ., 0.;
boor der pompenmakers, o.; t. de ton. Rouet, m. fpinrad; fpinnewiel4 kamrad,
o. Cette femme en tonjours a son , defoort van pasfer, m. drilijzer, o.
Itouanner, v. a. vaten met het merkijzer . ze vronw is altijd bij haar fpinrad. de moulin, kamrad in eenen molen;
merken. - one pompe, eene fcheepspomp
de hydraul. houten eirkel op 'den growl'
vitboren, gelijk boron.
(merken, o.
van eenen put, waarop het metreiwork
Ronannette, f. klein merkijzer om bout te
to flaan komt; t. de mar.' fchijf in ens
Rouant, adj. m. t. de blas. Paon een
blok, yr. --; de gayac, pokhouten Miff;
paauw met eenen uitgebreiden flaart, m.
t. de ser. rond belegfel em de fittest,
Robbie, m. rubble, zeker Turkschgoudfiuk.
om het openfleken to beletten; prov. Met..
Roube, m. Turkfche zilveren munt.
tre q. q. au -, iemand tot het uiterfie
Roubilie , f. gracht om het zeewater in de
brengen.
zee to putten, of het zoute water van
Rouette,
f. teenun bated om gents takkeleiden.
de Rhone naar loge plaatfen to
bus ,
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bet, enc. es. tango tak, die ea het we^
ter buigzaam it geworden, sn.
Rouge, m. rood , de roode kleur, roode verw.
Du drap teint en —, rood geverwd doek.
Beau —, fchoon rood. — pale, bleek rood.
Elle a toujours du sur le visage, zij is
ialtoos geblawket ; adj. rood. La couleur
—, de roode kleur. Etre — comme du
feu, vuurrood zijn. Avoir le nez ee.
nen rooden news hebben. Du yin —, roode wijn. 11 a les cheveux — s, hij heeft
clair, hoog of rozenrood.
rood haar.
fona, donkersangouin, bloedrood.
gloeiiend
ijzer. Boulets
Fer
rood.
—gloeijende kogels.
g ong:acre , m. roodachtig , ros.
Rougeaud, -e, adj. fats. blezende, roode,
wangen, ,een rood gezigt hebbende.
Rouge-bord, m. boordevolletfe, glasvol.
Rouge-gorge, m. roodborstje, o.; groene
hagedis of foort van flung met eenen
rooden hats.
Rouge-herbe, f. zwart koren, o.
Rouge-noir, m. dikbek, vogel op Coromandel.
Rouge-queue, m. roodfiaart.
Rouge-trogne, m. rood gezigt van eenen
dronkaard, o.
Rougeole ,f. t. de med.* mazelen, pl. Ii a deja eu la , hij heeft de mazelen reeds gehad.
Rouget, m. t. d'hist. nat. zeehaan.
Rougette, f. (chien volant), vliegende bond,
zser groote vledermuis, vr.
Rougeur, f. roodheid, roode kleur. Les
des lêvres, du vin, de roodheid der
fippen, des wijns. Cette eau bte la —
des yeux, dit water verdriift de roodheid der oogen. La — du Biel quand le
soleil se couche, de roodheid des hernels ,
svanneer de zoo ondergaat. Avoir des — s
au visage , roode puistets in het aangezigt hebben.
Rougir, v. a. rood verwen, rood maken,
gloeijend maken. une pone, eene deur
rood verwen. Faire — un fer clans le feu,
een ijzer in het vuur gloeijend maken.
v. n. rood worden. Les arises rougissent
cleja, de kerfen worden reeds rood. —de
honte, van fchaamte blozen. Ce dire l'a
fait —, die gezegde heeft hem doen bl •
Zen, verlegen gemaakt. 11 devroit — de
sa tnauvaise conduite, hij moose zich fchal
men over zijn flecht gedrag. Vos eloges me font —, uwe loftuitingen maken
mil verlegen. 11 ne rougit de Tien, hij
fchaamt zich over nice:.
Rougissure, roodheid van koperwerk.
Rougueux, adj. m. trotsch , hoogmoedig.
Roui, m. het roesten, het weeken(van henrui kt.
nep,vlas), o.; adj. t.d'agr. was
Rouille, f. roost, in. La — mange le fer,
de roost vreet het ijzer op. Ce rasoir a
site gate par la —, dit fcheermes is door
den roost bedorven. La d'une glace,
de roost in eon fpiegelglas; t. d'agr. de
bot. ziekte van koren, van planten, yr.
brand, m.
Rouilla, m. zekere visch van het geflaeht
dt,r lipvisrchen.
Rouiller, v. n. roesten, roessig maken, deep
roesten,verroesten-stnroesten. L'eau rouil
le le fer, het water doer het ijzer roesten.
Se —, v. r. verroesten,\roestig worden.
Lacier se rouille aisement, het flea' wordt
ligt roe,tig ; t. d'agr. Bled, torn — é,
roessig, brandig koren, hoof; t. de bot.
fig.
des, roe stige iladeren
feuilles
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fem. Amp worden, ontaarden yarrow*
ten. L'esprit se rouille dans la solitude,
de geest words' fiomp in de eenzaamheid;
Rouilleux, se, adj. Fleur
se, bloom yarn
eene roestige kleur, yr.
Rouillure, f. verroesting, yr. roost, m.
Oter la —, den roost afnemen.
Rouir, v. a. — du chanvre, hennip wee*
ken, verrotten.
Rouissage, m. t. d'econ. (routi), het wee.
ken , roesten van hennip, via:.
Ronissoir, zie Routoir.
Roulade, f. afrollen van iets, naar bensden rollen, o. Nous avons fait une belle
wij zips mooi afgerold; t. de cuis.
rollade ; rolletje vleesch, o.; t. de mus.
flepende zang , toon, m. /legend loopje its
de zangkunst , o.
Roulage, m. voortrolling , vr.vervoeren vats
iets per as, o.; voerloon, m. en o. Ces mare
chandises ont count beaucoup pour le —,
doze koopwaren hebben veel gekost veer
het vervoeren, voor voerloon, transport.
Fer de —, opgerold ijzerdraad, m.
Roulaison, f. het makers van fuiker.
Roulant, e , adj. rollend. Un carosse
eenegemakkelijk voortrollende koets.Clie.
min —, gladde weg.
Roule, adj. m. Bois —, bout dat door. z//
nen aanwas aantoont , hoe oud het is;
hout dat nog jong zsjnde bedorven is.
Rouleau , m. rol, vr. rolflok , roljleen,, Us.
rolblok, rolhout , o, Un — de papier,
eene rol papier. Un — de vingt florins,
eon rolletje met twintig gulden. Lee
x d'un calandre, de rollen van cones
mange/ ; foort van flak ; Hang in Indii
vr.; rondo liaaf ijzer, yr.; t. de mar.
horizontale rot van den kabelring in den
pisbak ; fchijf achter in eon barkas,
eon anker mode to ligten.
t. de pech. net on; in de Loire
Roulde,
lampreifen to vangen.
Roulement, m. rollen, o. On entend dija
le — des carosses, men boort reeds het
rollen der koetfen. On est dtourdi du
voitures dans cette rue , men wordt
—des
doof van het rollen der rijtuigen in de.
ze flraat ; t. mil. Le — du tambour, het
rofrelen op de trom. Faire un eenen
rolrel Haan. — d'yeux, het verdraaijen
der oogen ; t. de mus. eentoonig en ann.
houdend geluid, loopje, o.; oprollen (re.,
plis) van koufen, enz. (vieux).
Rouler, v. a. rollen, oprollen, voortrol.
len, wentelen, oprollen, doorrollon;
op- ,zamenrollen,veraraaifen,omdraai.
fen ; inrollen, inwikkelen. — ses bas,
zijrze koufen _oprollen. — on tonneau,
une bottle , eene ton , -eenen bal rollen.
— des pierres du haut d'une montagne
nen boven van eenen berg rollen. Roulez
un peu cps papiers, rol deze papieren eons

op. Des feuilles roulees, opgerolde bla.'
deren. — les yeux , de oogen verdraai.
fen. Se — stir l'herbe, zich op het gras

rollen, wentelen, draaijen. 11 se rouloit
dans son manteau, hij rolde , wikkelde
zich in zifnen mantel; fig. Il se r“ule
sur l'or et sur l'argent, hij heeft sneer

geld dan hod , hij kan zich in het geld
omd. raaifen , omwentelen. doucetnent
sa vie, zijn leven jiilletfes flifton,door•
brengen. — de grands desseins dans sa tee
te, groote planners in het hoofd hetbeg.
11 route qucique mauvala dessein dans con
e's.;
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hij heeft iett kwassit in ion zin.f
le carrosse, koets en paarden hoyden;
n. rollen, voortrollen. La boule roule de bat rolt goed voort. Ce carfosse ne roule pas bien, deze koets rolt
niet goed wort. 11 tomba et roula du
haut en bas des degres, hij viel en rolde
van boven van de trappen naar beneden.
Cette riviêre roule avec rapidite, deze ri
vier roll, loops met fnelheid. Les yeux
lui rouloient dans la tete, de oogen rotden hem in zijn hoofd, hij verdraaide
zijne oogen; fig. L'argent route dans ce
pays, het geld roeleert , is in omloop,
in dit land. Ce livre roule sur cette ma.
titre, dit bock handelt over dit onder•
werp. /I fait — l'argent , hij brengt het
geld onder de menfchen Les affaires humatnes ne roulent pas l'aventure, de menIchelijke dingen gefchieden niet bij geval. La conversation route sur vous, het
gefprek betreft u, is over u. Toute Padministration roule sur lui, het geheele befluur berust op hem , ftaat in zijne banden. — par le monde, in de wereld roadzwerven. C'est lui qui fait — la maison,
hij onderhosult het geheele bait, de
ganfche familie; t. de mar. flingeren.
Le vaisseau —, het fchip .flingers. La
mer roule, de zee rolt , is hol. — avec
q. q., met iemand verwisfelen. 11 a roule avec son frère hij beef: met zijnen
',ruder verwisfeld. j'ai fait — la presse,
bob der drukpers werk gegeven; t. mil.
Battre le tambour en roulant, den roffel
op de trom Pan; t. de mus. Les agrdmenu que la voix fait en roulant, de beyalligheden der fiem , wanneer zij loopier maakt.
Roulet,
t. de chap. retook.
Roulette, f. 'rolletje s o. rolwagets, rollioel, m. rolbed, o. Une — d'enfant, een
kinderrolwagen. Fauteil a — s, leaningfloel met rolletjes. Coucher sur une —,
op een rolbed flapen, dat men gemeenlijk
des daags onder een groot bed fchuift;
t. de re. ijzeren werktuig in de gedaante van een rolletje om de fneden der bbeken to vergulden; t, de geom. zie Cycloide; t. de jeu. naam van een zeker hazardfpel ; zeker werktuig tot het fnijden der vuurfieenen voor de .fnaphanen.
Rouleur, m. kalander, fchalebijter ,worm
der wijnflokken, foort van opperman,
die, bij het metfelen de toebereide
de, kalk met den kruiwagen aanbre';gt;
a. de c foort van marskramer, die de
waren in de Peden of dorpen brengt ; t.
de mar. U. -2 un vaisseau — ou rouleux,
ten (chip, dat flingert,flingeraar.
Rouleuse, f. t. d'hist. nat. raps; die de bladeren oprolt, vr.
(flingert.
Ronleux, se, adj. Vaisseau
(chip dat
Roulier, m. voerman.
Roulis,m.t.de mar. het Ilingeren van een fchip.
Rouloir, t. de car. glad , rolhout tot
het °prone,: der waskaarfen ; foort van
weversboom.
Roulon, m. t. de charp. fport van eene ladder; ronde fpil van tone wagenlatder.
Roulure
f. noestigheid. — du bois ,
' van verbinding in de teekenen
gebrek
van den jaarlijkfchen aanwas van hone;
t. de bot. La— des feuilles, het oprollen,
het ineen rollen der bladeren door het
fleken yen ten infekt voreorzaakt.
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!tour/ Are, tn. zekere visch.
Roup, m. t. de com. zekere Poolfilte em
Turkfche munt, vr.
Roupale, f. Poore van zi lverboons van Guiana..
Roupeau, tn. zie Bichoreau.
Roupie, f. druipneus, neusdruip; droptel
aan den neus, m. it a une — au bout dm
nez, hij beef: eenen droppel aan de punt
van den neus hangen ; t. de com. roupij,
Oostindifche mune. Une d'or, d'ar..
gent, gouden, zilveren roupif. Une —
de cuivre, eene koperen roupif het 24ge
gedeelte van eene zilveren (geflagen door
de Engelfchen to Bombay).
Roupiere, t. foort van degen,
Roupieux , se, adj. pop. eenen druipneet
hebbende. Avoir le nez — , eenen drwipneus hebben; m. Un vieux een oude
druipneus. Une vieille — se, eene cads
druipneus.
Roupilie, f. kleine ruiterbuis, yr. korte
reisrok, m.
R.oupiller, v. n. fam. fluimeren, half fits.
pen, vutten.
Roupilleur, m. • se, f. dotter, flaapkop,
fluimeraar, Iluimeraarfier; adj. fluimerend, duttend. (fche munt, yr.
Roupone, m. t. de com. gouden Toskaars•
t Roupt, adj. gebroken (rompu).
Kouquet, m. mannetje van tenets hails,
ramtnelaar.
RoLssable, adj. t. de p8ch. Lieux—s, plaatfen ,.waar de haringen gerookt worden.
Roussaille, f. t. de pech. kleine witvisch.
Roussaide, f. foort van karper, m.
Roussette, adj. rosachtig. Poil
mach.
tig Naar.
Rousseau , m. roodharige, roedkop , vol.
Rousselet,
fuikerpeer, yr.
Rousseline, moeras leeuwerik, m.; foort
van peer, yr.
Rou,serole, f. rietvink, vt.
Rousset, m. foort van groot vischnet, o.
Roussette, f. t. d'hist. nat. foort van zee.
hosed ; getifgerde haai ; foort van viedermuis ; foort van bastaard woudnachtegaal, hij welken het grootfie gedeelte der
vederen rood zijn
Rousseur,
rosa,htigheid; pl.zotnerfprois
ten in het aangezigt ,'aan de,handen.
Roussi, in. juchtleder, o.; brandlucht, yr.
Cela sent le r , dat rulkt brandig..
Roussier,
aardachage, zandaektio
tnodderachtige ifzermiin, yr.
Roussin, m. di eke, vette hengst; iron. Um
— d'Arcadie, ezel.
Roussir, v. a. ros, bruin waken. Le feu a
roussi ce
het vuur heeft dit
nen bruin of ros gemaakt; v.' n. ros,
bruin warden. Ces etoffes roussissent aicement, doze fioffen worden ligt ros.
Rouster ou Rousturer, v, a. t. de mar. lvoe.
len , eene woeltrig ergens omleggen ; se.
nen firop em eene floep of barkas leggen.
Rousture, zie, hosture.
Routaiiler, v. a. t. de chas. met fpoorkonden n4agen, net wild met hondan onder
het fcriot brengen.
Route, f. weg , gemeene -wog, no. landfltaat, vr. marsch, tog:, m. La — de
Dent a Amsterdam , de weg van Delft
naar Amlieraam, Quelle — tiendrez-vous?
lvelhen weg zult gij nemen ? 11 est tue
sur la — de if aris, hij is gedood op -den
weg van Parijs. Les soldats ont etc six
fours en —, de feldaten zijn xis doge"
174)
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op weg geweest. Les reparations des — s,
de heeflellingen der landfiraten, derge.
meene wegen. Donner une a des troupes, den troepen eene marschroete .ge''en, hun wijzen, welken marsch nemen moeten. Leur — est par cette vile,
hun marsch gaat door doze flad. On a
obtenu une — pour vingr homilies et qua.
rante chevaux , men heeft eene marschroete , eene marsch aanwijzing voor
twintig man en veertig paarden verkregen. La — de la gloire, de la vertu, de
weg tot room, tot deugd ; t. de mar.
fcheepsweg, koers, m. vracht.
d'estimee , gegiste koers. — corrigee, gebecomposáe, gekoppelde
terde koers.
koers. Faire voren, zeilen. Le vais.
seau fait — vers le Ford, het fchip zeilt
ten noorden. La flotte prit la — d'Egypte,
de vloot nam den weg, de vaart, zeilde
naar Egypte. Porter a ou faire droiregt toe loopen of zeilen, koers
te
houtlen. Fausse — , afwijking Bens (chips
van den regten kners; groote loan van een
bosch. On a ouvert, perce plusieurs s
dans ce bois , men neeft in dit bosch yerfcheidene lanen gehouwen ; fig. gedrag,
o. voetflappen , tn. pl. La — qu il tient
ne le menera pas a une grande reputation,
het gedrag, dat htj houdt, zal hem niet
tot grooten roem geleiden, zal hens niet
veel roems brengen. 11 sui t la — de ses
ancétres, hij volgt de voetflappeti van
zijne voorouders; a van-de-route, adv.
hale over kop. Les ennemis s'enfuirent
van-de —, de vijanden vlugtten haastig,
hall over kop. Zie Vauderoute.
Router, zie Routiner.
Routier, m. t. de mar. wegwijzer, bedre.
ven reiziger,, m. graadboek, zeeboek, o.
zeefakkel, vr.; fam. doorflepen vos.
Routine, 1. gewoonte, fleur, vr.; oefening,
yr.; gebraik, o. Faire q. ch. par —, iets
aitgewoonte doen. 11 ne salt point de
musique, it chante par —, hij vergaat
geene muzijk, hij zings door oefening.
En lui tout est —, bij hem is all es ge.
wootste.
Routiner ou Router, v. a. gewesnen, door
oefening leeren. Il est Wen routine a ce
travail, hij is tot dit work zeer gewend;
hij bezit veel oefening tot dit work. II
faut y etre routine, men meet daartoe ge(goat.
woon zijn.
Routinieron. die volgens oefening to werk
Routoir, m. plaats waar men den hennip
of het vial weekt, of to rotten legt.
Rouverdin, m. t. d'hist. nat. groene tangara
uit Peru.
Rouverain, zie Rauverain.
Rouverin, adj. m. broos , fprokkig. Fer —,
(der gewasfen, vr.
fprokkig ijzer.
Rouvets, m. pl. filanten van de 22.fie klasfe
(eik.
Rouvieux, zie Roux vieux.
Rouvre ou Robre, m. grootegebogenefleets.
Rouvrir,, v. a. weder openen, weder opendoen, onquiten, heropenen. Rouvrez la
pone , open de deur weder; fig. Ne lui
parlez pas de la mort de son fils, vbus rou.
vririez sa plaie, fpreek niet met hem over
den dood zijns vaders , gif moat zijne
wand weder openen. Se —, v. rec. weder
opengaan, zich weder ontfluiten. La fe.
netre s'est rouverte, het venfler is weder
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breittgeel, Poil —, rood haar. Babe
rousse, rode board. Beteg
ses, rood
wild. Du beurre bruingeele borer,
boter , die in de pan bruin is gemaakt.
Des vents — 4 ou — vents, gure, —ruwe,
drooge riprilwinden. La June —se, de ruwe winderige Aprilmaand. Les , lee
—sses sons sujets a sentir le gousset, de
roodharigen ruiken gemeenlijk naar
tweet; prop. A barbe sse et noires elleveux ne t'y fie si to ne veux, vertro"uw
hun niet gemakkelijk , die eenen rooden
beard en zwart haar hebben.
Roux, m. roode , rosfe, o.; fans met bruin
gebradene boter, y r.; rood mensch.
Roux vieux, m. t. de marech.foort vats fchur,ft
aan het haar van een oud paard.
Royal, e, adj. korinklijk. Un tresor
eent
koninklijke (chat. - IVIaison
e, koninklijk huis. La famine e, de ko.
ninklijke familie. Prince —, erfprins.
Festius royaux, koninklijke gastmalen.
Lewes royaux, ordonnances koninklij.
ke patinten, verordeningen (in dezete
zin zegt men niet royales ); t. de mar. Perroquets royaux, boven braamzeils;heerlifle,
prachtig. Un batiment eon prachtig
gebouw. 11 a fame e, hij heeft eene
verhevene, grootmoedige ziel. — double,
fijne gouden Franfche munt (vieux); t.
de pap. Le—, het royaal,konings papier.
Royalement, adv. koninklijk; heerlijk,
prachtig, kostelijk.
vit
hij leeft
koninklijk. Ii nous a trains
hij -heeft
out heerlijk onthaald. •
Royalisme, m. koningsgezindhaid, yr.
ningsdom, o. verknochtheid aim de ho•
ninklijke partij, yr.
C Royaliser, v. n. koningsgezind zsYn.
Royaliste, m. een koningsgezinde.
Royaume, koningrijk, rijk, o. Le .....
de France, het koningrijk Frankrijk. Le
— des vieux, het koningrijk der hemelen.
Mon
n'est pas de ce monde, mijn rijk
is nice van doze wereld.
Royaute,
koninklijke wa,ardigheid,i yr.
- float, m. koningsfchap, a. Renoncer
.a la —, de koninklijke waardigheid noderleggen.
Royer, adj', m, naburig, aangrenzend ;
m. rademaker wieldraaijer.
Royes, f. plflakken netten tot een weeffel, e.
Royette, magi, yr. gezag, o.
Royolemeut, in. het uiediepen met delpadti
van de voren door den ploeg gemaatt.
Ru in. gootje, o. waterloop van een beck.
je , m. La riviere est partagee en dia..
rents — s qui fertilisent le pays, da rivier
verdeelt zich in verfchillode waterloo.
pen, armors, die het land vruchtbaar
makers.
Ruade, f. hoefflag, tn. achteruis Haan der
paarden, o. Ce cheval ne va qu'a bons
et a s, dit paard maakt in het goats
fprongen, en float achteruit fig. fain.
onverwachte onbefchoftheid.
Ruage , m. landsgebruik, o.
Rub, m. t. de coin. Italiaansch gewigt vats
25 Franfche ponden.
Rubace, Rubacelle, m. heldere, klare rebijnfieen.
Ruban, m. band , m. lint, a. — de sole,
de laine, zijden, wollen band. Memo
des — s a un chapeau, linten op eenen
opengegaan.
hoed doen t. d'hist. nat. zekere visch,
Roux, Rousse, adj. rood , res goel rood, ftitsflaart ; lintworm m.; zekere ichelp,
vr.
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brisk; p1. t'\ tie lith.regek, die men volges
vr.; t. de med. lintworm (tenia) m.; t.
de bat. fireep op zekere bloemen.
most in ghet 'iezen zijner getijden. Les —a
Rubaner, v. a. t. de cir. het was bandsgeetoient autrefois imprimees en rouge, de
wijze verdeelen om het te laten bleeken;
rubrieken, titels 'waxen eertijds rood
gedrukt ; fig. fam. kunstflreek , m. list,
t. de bat. Plante — nee, lintvormig gey r. Je connois ses —s, ik ken zijne fireken.
nee, geflreepte plant. Une hyacinthe
une malle, eenen kof kubriquer, v. n. de rubrieken, titels enz,
flreepte hiacint.
weten, kennen.
fer van binnen op het dekfel met ban(in lint, m. Ruch, Rouch, Roc, zie Condor.
den voorzien.
Rubanerie, f. lintweverij ; handel in band, Ruche, f. biienkorf, m. Chatrer une
het overvloedige was van eenen bijenkorf
Rubanier,
— iere, f. lintwerker,, lintaffnijden; t. d'anat. holte in het oor,
werkfler ; handelaar, kramer in lint,
waarin zich het oorfmeer vergaderti
zekeband ; t. de bot. ou ruban d'eau ,
mooning van infekten, van wormen, die
re waterplant met lange fmalle bladeren.
in gemeenfchap leven. — marine ou aquaRubanne, e, adj. in de lengte met banden
tique, foort van zeezwam, (pons, dat
geribd.
Rubante , e adj. met banden, met linter;
door zeediertjes bewoond wordt ; kerf
e
maat in IVormandil.
voorzien.
Rushee, f. bijenkorf vol.
Rubarbe , zie Rhubarbe.
Rubasse, f. door de kunst gekleurd kristal, o. Rucher, m. plaats, waar
( einkn o'r yyree
bi7i
Rudanier, - iere , adj. pop. lamp, onbe..
Rubebe , f. zie Rebec.
fchoft, ruw. Il est Bien—, hij is zeer lamp.
t Rubecte, adj. /Jerk.
Rubefier, v. a. t. de med. rood maken. Un Rudbees, m. pl. planten van de ifide klasf)t
der syngènèsia, foort van fantorie.
medicament rubefiant, een dat de
Rude, adj. ruw; hard, flreng, fcherpe
huid rood maakt.
firaj-P; hobbelig, zwaar; grof; moeijeRnbeline,R uhienne.— biette,f.zie Rouge-gorge.
lijk, barsch. Il a la peau hij heeft
Rubellion,
zekere roods visch, foort
eene rsswe , harde huid. Le gres est
van brafem.
— au toucher, de bikfleen is ruw op
Rubellite , f. t. de miner. vuurvaste
het govoel. Its ant eu une journe y biers
trekker (tourmaline apyre).
Rubentice, m. t. de bot. roodhout, o. boom
zij hebben een harden, zuren dag
gehad.
Madagascar,
welks
vrucht
degedaan,
Un chemin — (raboteux) eon
op
te van eene olijf heeft.
- (plant.
ruwe, ongelljke , hobbelige weg. Elle
Rubeole, f. t. de bot. zekere afdrijvende
est accouchee (Pun fils apres un travail bier
- zij is na eenen zeer zwaren arbeid
Rubette ou Rubête, f. vergift nit eene vergiftige padde, kikvorsch.
van eenen noon bevallen. 11 mene uu
Rubiacees ou etoilees , f. pl. fiernvormige, gegenre de vie —, hi] voert eene fleenge
leefwijze.
flernde planten, roode verwflofbevattende.
Un hiver — , een flrenge
winter. Un
Rubican, adj. an. zwart vaal paard, a.
combat, een fcherp, yin•
Rubicelle, f. ou Rubacelle, zie Rubace.
nig gevecht. Une v epreuve, eene barde proef. Un precepteur een [cher.
Rubicond, e, adj. rood , hoogrood. Visage
, rood, koperrood aangezigt.
pe , firafe onderwifzer. Un cheval —,
Rubification, f. t. de med. roodmaking.
een ongemakkelijk paard. Une — voix,
Rubigineux, se, adj. t. de bot. Rosier —,
eene grove flew. Ses vero sont
s,
rozefiruik met roskleurige bloemen.
ne verzen zijn, luiden hard ; fig. Il
l'air hij heeft een borsch, onvrienRubin, m. t. d'hist. nat. gekuifde vliegenvanger van elnierika.
delijk uitzigt. I1 lui a dit des paroles
Rubine , f. t. de chim. eertijds — d'antimoine ,
s, hij heeft hem harde, onbeleefde
fpiesglas zwavel. — d'arsenic de Delisivoorden gezegd. II est — a ses domesti.
ques, hij is ongemakkelijk, hard jegens
. le, Delisle's roode arfenicurn, rubijn
zwaysl.
zijne dienstboden. Ce mot est — a l'oRubis, m. t. de jou. robijn, rebijnfieen. —
reille, dit woord klinkt hard, onaange•
balais, bleeke robijn. — vermeille, hoog
naam in de ooren. Des moeurs •—• s, gr..
roode robijn. — spinel, espinel, heldere
y e zeden.
eel levendige roode robijn ; roode puist Rudement, adv. ruwelijk , geflrengelijk ,op
op den neus , yr. Il a le visage pleiu de
eons harde, onbefchofte , fcherpe wifze:
hij heeft het aangezigt vol roode
l'a traits trap —, hij heeft hem to hard
puisten. Canis,—, Wilde rozenflok; fig.
behandeld. Ce cheval galoppe dit
fam. on prov. Faire — sur l'ongle, tot op
paard galeppeert, rent hard ,moeijelijk,
den laatfien , druppel toe uitdrinken.
fait payer — stir Pongle, hij last zich tot Ruzciwean ater;, v. a. t. d'arch. — les cannelures
d'une colonne, de groeven eener zuil met
op tan laatflen duit betalen ; laatfle
druppel wijn op den nagel; t. d'hist. nat.
koord of flikwerk tot op eenderde vullen.
robijnkleurige vliegevoge. 1, kolibrietje. [Indenture, f. t. d'arch. flofwerk eener zuil,
Le — emeraude, kolibrzetje met eenen
verfiering of vulling der groeven met
rooden hals in Brazilie. La — tapare ,
koord of flofwerk.
kolibrietfe met eenen goudkleurigen hals. Ruderal , e, adj. t. de bat. op of om ends
R ubord ou Rebbord , m. t. de mar.onderfle rij
muren, puinhoopen groeijende. Plantes
boordplanken, m. kimmegang.
— es, planten die op puinhoopen groeijen.
Rubricaire, tn. die de titels, regels van het Ruderation , f. eerfle of ruwe bepleistering
romeinfche en kanonijke regt ,wel vervan eenen muur ; flraatwerk van kleine
flaat, wel weet , daar "veel mode op heeft.
keifleenen.
Rubrique, f. roode aarde ; t. d'impr. roode Rudesse, f. ruwheid, barsehheid ; hard4inks; rubriek ; titel,
opfchrift, o.
held , geflrengheid, onbefchoftheid. La
On trouve cette loi sous telle
— de la barbe, de ruwheid van den beard.
men vindt
deze wet ender dit of dat opfchrift, ret
Il m's traitd avec hij beefs elf me)
C cce
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hardigheid, barschheid, onbefchofthezel
behandeld. La — des moeurs des sauvages, de ruwheid van de zeden der wilden.
Votre — a son egard en est la cause, uwe
gefirengheid jegens hens is daarvan de
oerzaak.
Rudiment, in. eerfle beginfel, boekje dat
de eerfle beginfelen eener taal bevat. 11
sail deja les s (Ins elements) de la langue Latine , hij kan reeds de eerlle beginfelen der Latijnrche taal ; t. de phys.
de eetfie grondttekken van de vorming
der zintuigen. (g i nfe le n.
Rudimentaire, m. fchrijver der eerfle beRudis, m. foort van fchermdegen Bens
kampvechters.
Rudoyer, v. a. run', bard, firaf behandelen. 11 rudoye ses enfants, hij behandelt
zijne kinderen hard, firaf. un cheval, een paard to firaf de fporen doen
gevoelen.
Rue, f, firaat. Une — longue, eene lange
Une
firaat. — de traverse , dwarsflraat.
ecartee, eene afgelegene firaat. 11 ne
fait que courir les —s , hij doer Islets dan
langs de firaten loopen, firaatllijpen. On
ne voit que lui par les—s, men ziet hem , hij
is altoos op firaat. Sa chambre donne, regarde sur la —, zijne kamer ziet op de firaat
nit. Se promener de — en-, van de eene
firaat in de andere wandelen. 11 l'a attaque en pleine hij heeft hem op de
epenlijke voile firaat aangevailen. Cela court les —s, dat is een' lederbekend.
prov. Les — s err sont parties, de zaak
is zeer gemeen; t. de bot. ruit of mite.
— des jardins, ivijnrnit.
Rude, f. t. d'econ. vuilnishoop van yet-droogd Jiro° nit fiallen, enz. m.
Ruelle , f. firaatje, fleegje, kleine firaat,
y r. Vassons par cette laat ens door
dit firaatje gaan; gang tusfchen een ledikant en den muur, m. II n'y a pas
assez de —, daar is geene plaats genoeg
achter het ledikant; fig. fam. bifeenkomst, vertrekje der juffers. Courir les
— 8, aller de — de Pilfers vliftig
bezoeken, van de eene juffer naar dean,dere gaan; t. d'econ. Les — s des gateaux d'une ruche, de ledige ruitnten tusfchen: de honigraten ; t. de mar. buiten. of
belle zijde vase eene krom gebogene boeg.plank.
Ruellde, f. t. de mac. einde van eon flak
tegen eenen hoogeren muur.
Rueller, v. a. t. de vign. — la vigne, ruins•
te tusfchen de wijnflokken maken.
Ruellette, f. klein fieegje , firaatje, o.
Ruer, v. a. met geweld, onflasmsghesd ever.
pen, gooijsn, fmijten. — des pierces,
fleenen fmiften. Je gage qu'il ruera plus
loin que vous, ik wed, dat hij verder
gooit dan gif; prov. Ses plus Brands
coups- sont rues, zijne beste daden zijn
gafchied; het ergfie is voorbij; de beste
pijlen lifts afgerchoten; v. achteruit
Haan. Ce cheval rue, dit paard flaat
achteruit. Ce cheval rue en vache , dit
taerd flaat naar voren ult. Se —, v. r.
sur q. ch. op lets aanvallen. I1 se rua
stir lui, et le maltraita , hij viel op hem
aan, en mishandelde hem; prov. Cela ne
mord Ili lie rue, hij bijt noch flaat, dat
helpt noch fchaadt.
Rueur, m. - euse, f. die werpt, die aril.
:emit fchept, flaat.
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Ruralbfn m. koekkoek van Senegal.
een door eke
Ruffe , zic Post. f Ruffa,
derdom gerimpeld voorhoofd, o.
(looper.
Ruffianisrne,
zie Paillardise.
oereen-:
Rufien, m. fam. pop. hoerenjager,,hi°°Pr
ttufienner, v. n. naar de hderen loopen.
Rufiennerie, f. loopen naar de hoeren, o.
Racine, f. t. de chir. zeker fialen werktuig
am een ingezet been, of het bederf vats
de tanden to fchrappen. (fchrappen.
Ruginer, v. a. het bederf van de tanden
ltugir, v. n. brullen (word: van leeuyere
gezegd). Les lions rugissent de fureur , de
leeuwen brullen van woede; fig. I1 rugit comic un lion , hij bruit als een leeuw.
Rugissanc, e, adj. brullend. Un lion —,
een brullende leeuw.
Rugisseinent, m. brullen , gebrul (van tenets
leeuw), o.; brullen der verdoemden,der
duivels.
Rugosite , f. rimpeligheid, ruwheid.
Rugueux, se, adj. t. de bot. rimpelig. Deg
feuilles
ses ou rid g es, gerimpelde blam
deren.
t Ruille, f. zie Régle.
Ruillee , f. t. de cow. fmeren, befirijkett
der dakpannen , o.
Ruiller ou Ruiler, , v. a, t. d'arch. teekens ,
merken zetten, om vlakten to ontwerpen.
Raine, f. y eryal; bederf, o. ondergang, m.
refine, y r. Tout tombe en —, alles vet..
volt. ,I1 court a sa hij leapt in zijn
verderf. Helene a ate la — de Troie,
Helena Ivey het verderf, was fchuld vats
Troje's ondergang ; ve rw ()est ing C'est
une que le jeu, het [pa is een bederf.
Cette maison menace —, dit huis dreigt
in le fiorten. La — d'un chateau, de ruine , het verval van een kasteel; puinen,
puinhoopen , m. On en voit encore les
s, men ziet er nog de puinhoopen.
Cette ville est battue en —, deze fiad is
plat, tot een' puinhoop gefchoten ; fig..
verlies van goederen. Faire sa fortune
sur les —s d'autrui, zijn geluk waken op
het verties, ongeluk van eenen anderen.
Ruiner, v. a. verwoesten, vernielen,
derven, iemands ondergang bewerken,
iemand in den grand help.n. un edifice, een gebouw verwoesten. Ce chateau
est mine de fond en comble, dit kasteel,
flot, is tot den grand verwoest. La grale a ruin g le bled, de hagel heeft het koren verwoest. 11 vent ces gens, hij wil
deze lieden in den grond helpen. Les
exces ont mine sa sante, de buitenfporige.
heden hebben zijne gezondheid bedorven,
vernield. Les chemins sont minds, de we.
gen zijn bedorven ; t. de charp. — des
poteaux, des solives, de cloison, palen,
van een befchot inflaken , dwarsbalken
kerven, inkepen. Se —, v. pers. tegrond
gaan , vervallen. 11 s'est mine au jeu,
hij is door het fpel to grand gegaan.
Le corps se mine par de grandes fatigues,
het ligchad am vervalt, wordt bedorven,
door groote vermoeijenisren; fig. I1 est ruing
de reputation,. hij heeft zijnen goedets
naam verloren. Cela l'a mine d'honneur,
dat heeft hem zijne eer doen verliezen.
Ruineux, - se, adj. bouwvallig. Un edifice
een bouwvallig gebouw; verderfeliA,
verivoestend. Une )affaire —se, eene verderfelijke zaak.
msarnsor dat
Ruiniforme , adj. Alarbre
'shun yoorfielh,
Rui-
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Ruinure, f. t. de charp.inkerYing,inkeping Ruptciire , M. et adj. t. de med. bijtend
middel , 0.
in balken, enz.
Ruischs, m. pl. t. de bot. planten van het Rupture, f. break. La — d'un os , do
breuk van een been. La — d'une Porte,
geflacht dergenen , die vijf vezeltjes
het openbreken van eene deur; oneenig.
hebben , tot de lode klasfe beheorende , o.
held, breuk. Its etoient amts, mais it y a
Ruisseau, m. beek, Wier, y r. Un — clair,
en — entr'eux zij waren vrienden, maar
eene heldere, klare beek. La fontaine se
er zijn oneenigheden onder hen ontflaan,
Ware en plusieurs — x, de fontein verhet is tot eene vriendfchapsbreuk geko.
deelt zich in verfcheidene beken, kommen. Depuis la de la pair, federt de
men ; prov. Les petits — x font les gran•
vredebreak ; t. de Gout. fcheur in cane
des rivieres , uit kleine beken worden
flof; t. de peint. braking , vermenging
groote rivieren ; veel kleinen maken een
der kleuren.
groot; goot , vr. waterloop , M. 11 tomba tout au beau milieu du — , hij viol mid- Rural, e, adj. tot het land of veld behoorende, landelijk. Biens ruraux, landden in de goot ; fig. Des x de sang,
goederen.
beken, flroomen bleeds. Il ,7ersoit des
Ruse
, f. list, lootheid, fnedigheid, arg.
hij
vergoot
tranenbeken,
— x de larmes,
listigheid , fircek. Une subtile, gene
lroomen van tranen ; prov. Cette chose
f6t
fijne list, fireek. Je Connois routes sea
trainee dans le —, deze zaak is zeer
— s, ik ken al zijne loosheden. — de
gemeen, verdient niet gezegd to worden.
guerre, krijgslist ; t. de chas. omweg,
Cette nouvelle a ate ramassee dans le —,
dien het wild gebruikt em den jager so
dat is firaatnieuws.
entwijken, m.
Ruisselant, e, adj. vlietend, firoomend.
Ruse,
e, adj. listig , loos ,doorflepen ,doorOn
Bmisseler, v. n. vlieten, Ilroomen, lijpelen.
traps. Un homme —, een listig man; s.
voit l'eau — a travers les mars, men ziet het
een doorflepene , enz.; t. d'hist.
water dwars door de muren fijpelen. Le
nat. zekere visch in ladle.
sang ruissele de ses plaies, het bloedfirooto
Ruser,
v. n. list gebruiken. Il est permia
nit zijne wouden.
de — it la guerre , het is geoorloofd list
t Rniste, m. raw, hard mensth.
in den oorlog to gebruiken; t. de chas.
Rum , m. (lees rome), rum. Le — est plus
Un cerf qui ruse, een hest dat door env•
&incur que Peau de vie, de rum is oliewegen de honden zoekt to onivlagten.
achtiger darn de brande*ifn. Le meilleur ponche se fait de —, de beste punch Ruseur, m. - se , f. die list gebruikt.
ivordt Van rum gemaakt ; t. de mar. — Rdsme, m. 1. zeker mineraal nit de Levant.
Russiote , in. de Rusfifche taal.
ou reum , ruitn van een fchip , p. u , o.
Rumb ou Rhumbe, m. t. de mat. kompas. t Rustarin, e, adj. grof, ongeflepen.
Rustaud , e, adj. boersch, lump, onbefchaafd.
flreek. — de vent, wintifirtek.
Il n'a point de politesse,,i1 est fbrt
Rumeur, f. geiveld, geraas , oproer, e. behij
bezit Beene befchaafdlteid, hij is zee.daar
11
y
a
—
dans
la
ville,
weging , y r.
boersch; s. lo)np Mensch, vlegel , kinkel,
is oproer, beweging in de flad. Sa conlomperd.
duite causa de la 2ijn gedrag verwet.
te geweld. La — publique Paccusoit de ce Rustaudement, adj. op eene lompe,
fche
wijze.
het
algemeene
gerucht
befchultneurtre,
Rusticitê, f. boerschheid, lompheid, onbe•
digde hem van dezen moord.
fchoftheid. 11 y a de la — dads ses maRuminal, adj. m. t. d'anat. Figuier j.
nieres , hif heeft iets lomps in zijne
genbooM, waaronder eene wolvin Romus
manieren.
las en Remus zoude hebben mason zuigen.
Rustine, f. ingemetfelde !leen op den grond
Ruminant, zie Ruminer.
van eenen fmeltovene
Rumination, f. herkaauwing.
herkaauwen.
ties vaches et anstique, adj. boerseh, lomp; landelifk.
Ruminer, v. a.
Une vie —, een boeren-, landleven. Chanles boeufs ruminent, de osfen en koeijen
son —, boerenlied; t: de myth. Dieus
herkaauwen. ' Les ruminants ou animaux
s, veldgoden. Manieres s, lamps
ruminants, de herkaauwende dieren ; fig.
manieren ; wild, zonder kunst. Le jaroverdenken, nadenken, overwegen. 11 y
din est negligë,, il est tout —, de ruin is
along temps qu'il art/mine cette affaire , hij
verwaarloosd, hij is geheel verwilderd,
beef; deze zaak lang overdacht, overwogen.
hij ligt weest. Le — de de paysage me
Runcaires, in. pl. t. d'hist. eccl. Waldenzen,
plait fort, het ongekunstelde, wilds in
die zich in de wouden verzamelden.
dit landfchap behaagt mij zeer.
Runcind, e, adj. t, de bot. Feuille — de,
langwerpige bladen, verdeeld door zijde- Rustiquement, adv. boersih, enbefchaafdelijk.
iingfthe infnijdingen , in dunne riempjes, Rustiquer, V. a. t. d'arch. — une pierre,
eenen jhen grof behouwen, afbikken.
van onder wat omgebogen, gelijk dievan
—unemrail,
het leverkruid, de paardebloem, enz.
eenen muur op sane boar.
fche wijze befirijken.
Runique ou Rune, adj. runisch, oud Noordsch,
oud Gothisch , oud Deensch. Caractéres (lustre, adj. boersch, onbeleefd , lomp ; s.
lomperd , boerbnkinkel ; t. de bias.
— s ou runes, oud Noordfche fchri ft.
fchuinfche rust die in het road doorflotaal der otide Noordfche volken.
Langue
ken is.
Runographie, f. runifche flij I , fchrift ,ver•
t R:ustrerie f. zie Devastation, Brigandage.
handeling over di: fchrift.
Rupellaires, Rupicoles , m. pl. geflatht der ant, m. t. de chas. bronaijd, loopschheid
fchelpgewasrchen, o.
(der herien en ander rood wild). Les
serfs sou en —, de hertea aijn lespsch;
Ruperstral, e, Rupestre, Saxatile, adj. Plante —,
zekere plant dte op de rotfen groeit, yr.
fig. fem. beestachtige drift.
Ruptile, adj. t. de bot. openfpringend. Un Rutabaga, m. woreelgewas o.
calice irrigulierement, een enregelmatig Rut ac e es , 1. p1. t. de bet. reitfeerage
openipringende bloenekeik.
I jlanten.
CCCC 2
au

R
Z
IISet
Ryptique ou Rhyptique, adj. et s. rm. t. de
Rutilant, e , g ej. t. de chim. roodachtig.
med. Les — s, les medicaments s, de
Rutoir, zie Routoir.
reinigende middelen, de reinigingsmid.
Ruyder, m. t. de corn. — d'or, gouden Hidelen.
der van 14 gulden.
Rythme, Rythmique, zie Rhithme.
t Ruyer, m. opzigter over de ivegen.
Rye, f. t. de geogr.firand, o.oever der zee, m. ttyz, zie Ris.
Rye-grass, f. t. de bot. Yalfche Engelfche t Ryzaire , m. die veel rijst inoogst, dia
gerst.
daarmede koophandel drifft.
Ryksdale, zit Rixdale.
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s. tn, achttiende" letter van het alpha.
bet ; t. d'anat. S iliaque, de S vorniige
kromte van het darmbeen; prov. Faire
des s, van de eene zifde naar de andere
tuimelen, waggelen. Allonger les s, bedrog in eene rekening begaan.
mere, zijne moeder.
Sa, f. pron. zijn.
harangue, zijne redevoering; hoar. Ma
zus
ter en hare dochter.
soeuret—fille,mijne
Saamouna, t. de bot. zie Tromager.
Sabah, m. aanbreken van den dag bij de
Turken, o.
Sabadille, f. t. de bot. zie Cevadille.
Sabaillon, in. met fucker yermengde witte
wijn.
SabaYsme ou SabeIsme, m. t. d'hist. anc. leer
der oude Magii, aanbidders van het
veer, van de zon en de Herren, yr.;
godsdienst der Sabeert, m.
t. de bot. foort van mosterdzaad
Sabans ,
in het oosten, o.
Sabasies, f. pl. t.eie myth. Bacchusfeesten, o.
Sabbat, fabbat der yoden. Les Juifs
observent exactement le —, de 9oden /louden don fabbat naauwkettrig; vergadering, gewaande bijeenkomst der toovenaars , hekfen , yr. ; fig. fam„ gegeraas , heidensch levee, getier,, o. Ces
ivrognes font un — terrible , deze dronkaards waken een verfchrikkelijk geraas,
levee. 11 a fait un — de diable A leur retour, hij heeft bij hunne terugkomst een
duivelsch levee, geweld gemaakt.
Sabbataire , m. naauwgezette waarnemer
van den fabbat.
Sabbatariens, m. pl. t. d'hist. eccl. fekte der
herdoopers in de lode eeuw, die den fabbat der,Yoden vterden.
Subbatiens, m. pl. t. d'hist. eccl. ketters in
de vierde eeuw, dus genoemd van Sabbathitte Novatiaansch bisfchop , die
voorgaf, dat men pafchen moest vieren
den veertienden dag van de maand Maart.
1 Sabbatine, f. fcheoliche wijsgeerige redetwist tot oefening , die des Zaturdags
plaats had ; groat getier, geraas , o.
Sabbatique , adj. f. Jour —, fabbatdag. Année rabbatjaar, ieder zevende jaar
till de Yoden, wanneer zij het land onbebouwd, braak lieten liggen.
Sabbatiser, v. n. den fabbat vieren.
SabdariiTa ,
t. de bot, foort van Indifche
tnaluweplant.
Sabecla m. havik van eene der y i,jf hoofdPorten.
Sabeisme ou Sabisme, zie Sabaisme.
Sabelle, f:t. d'histenat. Port van zeeworns, en.
(Nersiide)d-

Sab-elliens, in. pl. t. d'hist. cccl, ketters
de derde eeuw, die flechts aanefernen per•
foon in de god/acid, aan Cod den Fader,
geloofden.
Sabine , f. ou Savinier, m. zevenboom.
Sabinite, f. t. d'hist. nat. zevenboomfleen.
Sabis , m. t. de myth. God der oude Arabieren.
Sable , m, zand, o. blanc , rouge , wit, rood
zand. d'or,goudzand. Un bans de —, eene
zandbank.—defer,d'acier(limaille),Ijzervifis.
fel; t. de fond. vorm-, gietzand; t. d'hist.nat.
epenbeenen, visch to Congo; t. de mar. — otr
liorloge de — ou sablier, zandlooper,, m.
wachtglas, o. Manger du —, het wachtglas tiff/1'g, to vroeg omkeeren; t. de
bias. zwart. Il porte de — nn lion d'or,
hij voert eenen gouden, wergulden leeuw
op een zwart veld.
Sable on Zibelle, zie Zibelline.
Sable, e, adj. bezand. Une fontaine
e,
eene met zand befirooide fontein.
Sabler, v, a. zanden, met zand beflrooi.
jen ; fain.
un verre de yin, een glut
wife in eenen tong uitdrinken.
cier, het fiaal met zand befirooifen.
Sableur, m. t. de fond. zandvormenmaker.
Sableux, se, adj. zandig.
zandlooper,, zandkoker.
Sablier,
Sabliere, f. zandgroef, zandkuil ; t, de
charp, ribbe, vr. dunne balk, ingekeept
• fink bout, a.
Sablon, m. fchtturzand , o.
Sablonner, v. a. met zand fchurtn.
Sablonnette, f. waar het gewarrchen zand
in de glasblazerij gelegd words.
Sablonneux, se, adj. zandig. Un chemin —.,
een zandige veg.
Sablonnier, m. zandverkooper.
Sablonniere, .f. zaeidgroef; t, de fond. tak,
waarin het vormzand is; t. de bot.
kere zandige plant.
Sablure, f. gedeelte van het fcbeepswant, a.
Sabord, t. de mar. poort , gefchutpoort,
ballastpoort, y r. — de chaise, voorlie
poort,fchildpoort in bet galjoen. — de
retraite ou de salute barbe, fpiegelpoort,— de &charge ballastpoort.
Sabot, in. klomp, m. holblok, o., dr-I/Ito!,
m. koperen beflag ender aan de pooten
van ladetafels, fchrifftafels, kabinetten,
enz., o.; hoof van eon paard. Porter
des — s, klompen dragen. Jouer au —,
met den drijftol fpelen. Le -- dort,
de drifflol draait zich zoo fchielijk , dat
hij fchijnt flil to Haan. Ce cheval a fait
neuf, dit paard heeft eenen nieuwe,
hoef gekregen; t. de bot. zekere plant,
vreuweftkoen. . de la vierge, plant vas
bet
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het geflacht van flandelkruid; Port van
weversrchietipoel ; houten werktuig met
verfcheidene kepen on touw to kabelen;
kaarfenmakers vorm, in.; t. d'hydr. ijzeren
beflag aan paten ; zeker houten werktuig
der metfelaar, en fcbrijnwerkers voor bet
lofwerk, fi.hrijnwerk ; t. d'hist, nat. zeeflak met een dekfel , yr.
Saboter,, v. n. met den drifftol fpelen ; op
klompen loopen; t. de drap. — le drap,
het laken, doek met klompen trappers.
Saboteur , m. een die met den drijitollpeelt;
zie oak het volgende woord.
Sabotier, m.klompen-,holblokmaker,-draifer.
Sabouler, v. n. pop. been en weder trekken,
fchudden, rukken, flingeren , bij de lurven krijgen.
Sabre, m. label, yr, houwdegen, houwer,
Ii lui a donne des coups de .— , hij heeft
hem fabelflagen gegeven. 11 alla a lui le
— haut, hij ging met opgeheven fabel op
hem . los ; t. de jard. zwaard om keggen ,
boomen to fnoeijen.
Sabrenas, m. knoeijer,, een die Hecht werkt,
kruk.
Sabrenauder, Sabrenasser, v. a. pop. /lecht
werk makers, knoeifen, broddelen.
Sabrer, v. a. met de fabel houwen, nederfabelen. La cavalerie sabra Parriere garde, de ruiterij hieuw op de achterhoede in ; fig. fam. jets fchielijk , fpoedig afdoen.
Sabretache, f. fabeltasch.
t Sabrier, v. a. beloonen , vergelden.
Saburrale, adj. t. de med. Maladie —, ziek. te, die door onreinigheden is ontflaan.
Saburre , f. ballastzand, o.; t. de med. onreinigheden op de tong .of in de ingewanden, vr.
Saburrer, v a. t. de mar. zie Lester.
Sac, m. zak. — de cuir, lederen zak. Un
--- a argent ', een geldzak. 11 avoit un
petit — d'argent, hij had eenen kleinen
zak met geld. — 4 farine , meelzakde farine, zak met meet. — a ouvrage ,
brei- of werkzak. Un cul de —, eeneflraat ,
die toeloopt, een flop; sac-d'ecubier,, t. de
mar. kluiszak; fig. ou prov. Un — a yin,
dronkaard, wijnzuiper. Autant pêche
celui qui tient le —, wie den zak boudt,
is zoo erg, als hij die hens-vult; de heher is zoo good als de,fleler. Se couvrir
d'un — mouille, zich met eene kale uitvlugt behelpen. C'est un Iwmme de — et
de corde, het is een fchelm, deugniet,
galgeflrop. Il a la meilleure piece du —,
hij beefs het beste nit den hoop. Votre
affaire est dans le —, awe zaak is afgedaan , heeft haar volkomen beflag. Tirer
d'un — double monture , dubbel Than van
eene zaak trekkers. Avoir eu son — et ses
quilles, zijn affcheid ontvangen hebben,
den zak gekregen hebben. 1.1 a ête prix
la main dans le —, hij is op heeter daad
gevat. line sauroit sörtir d'un — que ce qui y
est, uit den zak kan niets komen, dan
wat daarin is ; van eenen flechten kan
men niets goods verwachten; zoo als de
mensch is , zoo vertoont hij zich. On
l'a mis au —, men heeft hem tot zwijgen
gebragt ; men heeft met hem gedaan ,wat
men wilde. Il faut voir le fond du —,
men moot de zaak grondig onderzoeken.
Luger sur l'etiquette du --, ligtvaardig,
zonder genoegiame kennis van zaken ,
vordeelen. Etre fourre dm/ un -- , in ee-
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no flimme zaak gewikkeld Ziff). Avoir
la tete dans un —, niet weten wat er go.
beurt ; t. de prat. pleitzak. Porter le -.
au grefie , den zak naar de kanfelarij
brengen ; t. d'anat. — lacrymal, tranenzak ; t. d'hist. nat. zie Ascidie ; s t. de gu.
lVlettre une ville a —, eene flad , der plundering overgeven ; t. de pech. zak in
een net.
Sacal , m. t, de miner. (succin on ambre jaune), barn,/een.
Sacard , m. begraver der aan de pest go.
liorvenen ; fchelm, gaauwdief.
Sacare , m. t. de corn. goud en zilver gewigt van Madagascar, o.
Sac-benit ou Sanbenito , m. geel, met vlam44
men en duivels befchilderd , liemd van_
hem, die door de inquilitie ter dood veroordeeld was , 0.
Saccade, f. float , fchok, ruk ^met den toom,
m. Donner la — a un cheval, een' paard
fchielijk bij den toom teragtrekken ; fig.
fain. 11 le prit au, collet , et lui donna trots
— s, hij vatte hem bij den kraag en
gaf hem drie flooten. 11 a eu une rude
—, hij heeft een fcherp verwijt bekomen.
Saccader, v. a. t. de man, den toom eenspaards
fchielijkk terug trek ke n.
Saccage , pacquage, m. t. de emit. impost,
belasting van elken zak zout.
Saccage , m. onordelijke hoop , verwarde
onder elkander werping van lets.
Saccagement, m. plundering, verwoesting ,
vernietiging , yr. Le — d'une ville , de
plundering van eene flad.
Saccager, v. a. plunderer , verwoesten. La
vine a ete saccagee par l'ennemi , de 'lad
is door den vijand geplunderd geworden.
Saccatier, Sacquatier, m. t. de forg. kolen.
yoerder.
Saccharifere , adj. (lees saka-) t. de bot. Plan.
tes — s, fuiker in zich bevattendeplanten.
Saccharin , e, adj. t. de bot. de chim. Le
principe —, fuikerfiof. L'acidp —, rui..
kerzuur.
Saccharoide , adj. dat naar fuiker gelijkt.
Saccho . lacte ou daccho-late , m., t. de chim.
melk fuiker gezuurd zout, o. —de plomb.
melk fuiker gezuurd lood.
Saccho-lactique, adj. t. de chim. melk faker
gezuurd.
Saccho-late, m. zie Saccho-lacte.
.accomuse, zie 'Cornemuse.
Saccophores, m. p1. t. d'hist. cccl. zakken.
dragers (oude ketters).
Sacculaire, m. zie Escamoteur.
Sacees ou Saceennes, f. p1. t. d'hist. arc.
fe.esten, die to Babylone , ter eere van
de godin Anditis of Venus, gevierd wer•
den, o.
Sacellaire , m. t. d'hist. anc. Griekfche fcliatmeester to Konflantinopolen.
Sacercloce, m. priesterdom, priesterfchap,
priesterambt, o. Le — d'Aron, het pries=
terambt van Aaron. Le — etoit alors uni
a l'empire , het priesterdom was toen met
het keizerrijk verbonden.
Sacerdotal, e, adj. priesterlijk. La dignite — e, de priesterlijke waardigheid.
Les ornements — taux, de priesterlijke
kleedingen, verfierfels.
Sachee f. zak vol. Une .-- de pommes , ego
zak vol appelen.
t Sachelet, m. klein zakje, o.
t Sacher, v. a. — Tepee, den Øegen trekken; in den zak flekets.; jag n, [chit:tort.
flay
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ac hette, f. t. d'hist. eccl. boetedoende
of non.

Sachet, m. t.de mdd.zak je, kusfentje, o. Il faut
lui 'mettre en — d'herbes our la joue , men meet
hem een zakje met kruiden op de koon
Wang leggen.
Sacki ou Sacqui, m. rifstehier to japan, o.
Sacmenter, v. a. zie Saccager.
Sacoche , f. dubbele lederen zak , waar
van zich to paard reizenden bedienen,
he bbende denzelven aan den zade 1 hangen,o
Sacome,
t. d'arch. verheven work o.
t Sacoper, v. a. zich tegen gijnen wi I met
sets bemoeifen, zich inwikkelen.
Sacquage, dacouage , zie daccage.
Sacquentier,, zie daccatier.
Sacquebate, zie daquebute.
Sacquier, m. opzigter bij eene haven, die
de zout- en korenzakken nit de fchepen
laat laden.
Sacraire, m. klein bedehuis ,o.huiskapel, yr.
facramaton , m. Amerikaansch suoeskruid, o.
Sacrament, ire, m. t. d'hist. eccl. facramentbock ; pl. de Roornfchen noemen aldus
zulkeChristenen, die de tranfubllantiatie
of verandering van brood en wijn in
het ligchaam en bleed van .7. Christus
bij het h. ayondmaal gelooven.
Sacramental, e, - tel, le, adj. tot *en fakrament of bondzegel behoorende ; fig. fam.
beflisjend. L'affaire est conclue, it a dlt les
mots sacramentaux, de zaak beef: nu haar
voile bejlag, het verfchi I is verefend , de
toe/lemming is gegeven. Les paroles, tales
ou • telles, de woorden des bondzegels ,
,der inzetting. Les deux esOces - les, de
twee' gelialten (teekenen van brood en
wife) bij het bondzegll.
Sacramentalement ou sacramentellement , adv.
op g ene fakramentale wijze.
zalving , inwijding eons
here,
nings , eons bisfchops , yr. Assister au
d'un aveque , de inwijding van cozen
bisfchop bijwonen;profesfie op facramentsdag ; t. d'hist. nat. vane, bet wijfje van
eenen reigervalk.
lacrè, e, adj. et part. gezalfd, gewijd, goheiligd. Ordres — s, geheiligde ordes,
Yr. — college, heilige vergadering, vet,
gadering der kgtrdinalen, y r. zie ver•
der dacrer,
iacrement, m. fakratnent , bondzegel , hellteeken, o. Les rotestants ont deux — s,
seals les Catholiques en out sept, de Protestanten hebben twee, maar de Catholijken hebben zevon fakramenten.
La circoncision itoit un — de l'ancienne
loi, de befnijdenis was sets fakrament
van het oude verbond. S'approcher des
s, tot de btegt, tot het avondmaal
gaan. Le saint — de l'autel, het heilige
,fakrament des outaars.
Surer, v. a. zalven , huidigen, wijden,heiligen. Desque Saul fut sacrd roi, zoodra
ale Saul tot honing gezalfd was. Des
lieux sacres, geheiligde plaatfen. Les livres es, les lettres — des, de heilige
boeken, de heilige /shrift, de bijbel.
L'histoire — de, de gewijde gefchiedenis;
t. d'anat. Le feu sacre de Vesta , het geheiligde your van Vesta. Totes—des,gezalf
de hoofden, vorsten. Je vous en conjure pal
ik bezweer
ce qu'il y a de plus —
t. d'anat. Les nerfs
eij al wat
ea, de kruiszenawen; v. n. vleeken,
BlVerfli dere".
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Saeret, m. sr;annetje van emus reigervalk.
Sacrifiable, adj. dat goeferd meet worden.
Sacrificateur, m. oferpriester. Le grand—,
le souverain —, de hoogepriester.
Sacrificatoire, adj. tot de offerhande behoo.
rondo, wat tot het oferen behoort.
iacrificature , f. offerambt , pries teramb t, o.
Sacrifce, m. offer, o. offerhande , y r. ; fig.
opeffering, vr. La chair des — s, het
vleesch der offerdieren. Le — de J. Christ
sur la Croix, de orerhande van .7. Chris.
tus aan het kruis. Offrir q. ch. en —,
iets tot het offer brengen. C'est un
lui, het is eene opofering voor hem.
—pour
Faire a Dieu le — de soi-inetne , zich zel.
ven aan God opoferen , zsjn levee God
wijden; fig. prov. Faire un — a Vulcain
de q. ch. aan Vulkaan een offer brengen; lets in het vuur werpen,verbranden.
Sacrifier, v. a. offeren , opofferen. — des
taureaux, flieren offeren. Abraham voulut
— son propre fils pour obth a Dieu, .elbraham wilde zijnen, eigenen noon opeffe.
ren , om aan God to gehoorzamen ; fig.
Il a sacrifie ses interets a son ami, hij heeft
X tjne belangen aan zijnen vriend opge.
offerd. Je sacrifie ma vie pour la patrie,
ik offer tnijn levee op voor het vaderland. J'ai sacrifie beaucoup de temps a cet
ouvrage , ik hob veel tijd aan dit work
ofigeafferd, befieed. Se —, v. r. zich opofferen. Les bons citoyens se sacrifient pour
leer patrie, de goods burgers offeren zich
op voor het vaderland.
Sacrilege, m. heiligfchennis , kerkfchen.
ding, yr, kerkroof; heiligfchender,, oat•
heilige,.,, kerkroover. Piller une eglise,
abuser des sacrements, est en —, eene kerk
plunderen , de fakramenten misbrui•
ken is eene heiligfchending. Commettre
un —, eenen kerkroof begaan. Il faut
punir sevirement les — s, men most tie
kerkroovers firengelijk firafen; adj. hei.
ligfchendig , kerkrooversch; goddeloos.
Un homme —, een man die het heilige
fchendt , kerkroover. Une action —, eons
goddelooze, verfoeijelijke daad.
Sacrilegement ,- adv. op eene goddelooze , God
onteerende wijze, met heiligfenending.
11 a communid —, hij is op eons God ont•
eerende wijze tot het avondmaal gegaan,
hij heeft onwaardig het heilige avow'.
maal genoten.

Sacristain ou dacristin, m. bewaarder der go.
wijze kerkelijke dingen, koster.
Sactistie, f. fakristie , plaats ,kamer wear
de gewiitle kerktiijke dingen bewaagd
worden; pi. inkomsten voor het doen van
dienst, voor het lezen van misfen; ker•
keliik arn14, o.
Sacristine, f. op zi gefier , bezorgfler der kerk.
fieraden , enz. in een nennenklooster.
Sacro , f. t.d'anat. t. lat. woord dat men bij
eenige anderen voegt , , rekende van het
fehaambeen. (fluitbeen , yr.
Sacro-coccygien, m. t. d'anat. fpier van het
Sacro4dmoral , e, adj. t. d'anat. Le muscle
—, de groote fpier van het ackterfie ,
van de bit.

Sacro -ischiatique, adj. t. d'anat. Ligament
--, bindfpier van de fchaam- en heup.
fp
(cle—, lange lende-ter.
fpier, y r.
Sacro-lombaire, s. ni. et adj. t. d'anat. Alus.

Sacre-saint, e, adj. zeer heilig.
Saero.sciatique, adj. t. d'anat. Ligament —,
bindfpier van sennitwas aan den baizak.
fa'
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Sacro-spinal, adj. t. d'anat. Muscle

te fiekelfpier der lenden.

groo-

Sacro-troranterien, adj. et s.
t. d'anat. Le
le'muscle —, de piramidaalvormige

dijefpier.

Sacrnm m. Os—, heilig of fchaambeen, o.
Saclacar, m. (Turksch woord) vrijwillige

aalieoes , yr.

Sadder ou dader, m. boek over den gods-

dienst der Gebren of Parfis.

Sade, adj. liefelijk. aangenaamvanfmaak.
t Sadinel, le, adj. aangenaam.
Sadinet, adj. weinig aangenaam

van fmaak.

t Sadinette, f. aardig, net , blank meisje ,o.
Sadour, m. zeker vischnet , o.
Sadsin,
t. de bot. zekere plant van ya-

pan , foort van wild vrouwen roosje.

Saduceen ,
Saduceir.
Saduceisme, m. leer der Saduceirs vr.
Saette, zie Sagette.
Safran on Crocus, t. de bot. faff'raan ;
prov. 11 est alle au —, hij heeft bankroet
gefpeeld. Il est a la veille d'aller au —,

hij is op weg, om in zijn verderf to
/torten ; t. de mar. — de gouvernail, de
hak of de klik van het veer. — de l'e-i
trave, loefhouder; t. de bdt. batard , zie

Carthame.
Safrande, f. fafraankleur.
Safraner, v. n. met faffraan verwen. Fleur
safranee, fafraangele bloem.
Saframer, m.
ière, f. pop. Ilecht, ellen.

dig mensch, bankroetier.

Safre, adj. gulzig,
happig. Ce
chien est bien —, die hand is regt
zig. — ou saffre, m. t. de chim. blaauw

glazuurfel, o, blaauwe kleur,, gehaald

uit den kobalt ; t. de bias. jongezeearend.
Safrement, adv. (inns.) gulziglijk , met dartelheid.

Safrette , adj. levendig, wild; m. lekkerbek.
Sagace, adj. fcherpzinnig , fchrander.
Sagacitd, f. fchranderheid, fcherpiinnig-

held ; verfiand, vernuft, o.

$agaie, f. werpfchicht, Tans der negers,

fagaai.

(disch koren, o.

Sagamite, f. foort van brooddeeg uit
Sagan , m. vikaris of plaatsvervangers eens

hoogenpriessers bij de foden.

Sagapenum, m. Gomme seraphique, leers van

flinkende gom.

Sagatis, m. pl. zekere glanzige fide , vr,
Sagdu, m. foort van brood , dat op de Mo.

lukkifche eilanden, nit het =erg van
eenen boom wordt gemaakt.
Sage , adj. wijs verfiandig , vernuftig ,
kloek; zedig, eerbaar, kuisch, braaf,
vroom deugdzaam, hupsch, aardig,ge.
fchikt; gematigd , ingetogen, enz. Un
homme een wijs man. Les adversites
Font rendu —, de tegenfpoeden hebben
hem kloek gemaakt. Il s'est conduit en
homme
hij heeft zich als een braaf,
verftandig man gedragen. Cette fille a
etc toujours dit meisje is altijd zedig geweest. C'esc une femme —, het is
eene verfiandige, eerbare vrouw. Une —
femme, eene vroedvrouw. 11 A ête —dans
cette rencontre 0 ' hij is bij deze gelegenheld gematigd geweest. Ce cheval est —,
di; paard is volgzaam, zacht , niet
vurig. Un chien , peen wel afgerigte
bond; prov. 11 est plus henreux que —,
het is sneer geluk dare wijsheid; s. m.
do wifze, wipgeer, wijs man. Le est
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maitre tie sea passions, de wijze is mees.
ter zijner driften. Les sept s de la
Grece, de zeven wijzen van Griekenland.
Sagement, adv. wijsfelijk, vernuftiglijk
enz. Vous parlez gij fpreekt svijsfelifk. Il se conduit fort —, hif gedraagt

zich zeer wijsrelijk.

Sagene, f. Rusfisch werktuig , maat van.zes

oude voeten, halve roede.

Sagenite, f. zeker half rnetaal , o.
Sages, m. overigheid der republiek van
Veneta. Les — Brands, le college des —
grands , de hoogwijze heeren, raadshee.
ren. Les sept — de la Grece, de zeven

wijzen van Griekenland.
Sagesse ,f. wijsheid, voorzigtigheid, fchron.
derheid , het verfi and ; eerbaarheid , ze•
digheid, braafheid , vroomheid, matigheld. Un homme d'une grande—, een zeer
wijs, verfiandig man. 11 se conduit avec
hij gedraagt zich verfiandig. Dans
ses plus grander prosperites, it a toujours
conserve beaucoup de —, in zijn boodle

geluk beef: hij zich altijd , zeer gematigd gedragen. Elle a on air de — dans tout
ce qu'elle fait, al war zij doer, heeft iets
zedigs; in al wat zij doet, heerscht braaf.
heid , eerbaarheid. Dieu confond la — des
hommes, God befchaamt de wijsheid der
menfchen. La —, le livre de —, het book
der wijsheid.
Sagette, f. zie Flechiere.
t Sagetteur, m. pijlmaker.
Sagine , f. t. de bot. mastkruid, o.
Sagittaire, m. t. d'astr. boogfchutter; t. d'hisr.
nat. zekere roofvogel. (der herfenpan.
Sagittale, adj. t. d'anat. Suture —, pijlnaad
Sagitte, e, adj. pifivormig ; t. de bot. Feuille — e, pijlvormig blad.
Sagon, m. kleine aap.
Sagou , m. fags, vr.; het merg van den
palmboom. (fig, ledijk.
Sagouin , m. meerkat, yr. ; — c, adj. viers.
Sagoutier, m. fagoboom.
Sagre, m. yisch van het geflacht der zeehonden.
Saguetter, v. a. met voile zandzakjesfiaan;
vergiftigen door aanraking van het, aatsgezigt met kleine vergiftigde zakjes.
Sagum, tn. (lees sagone) ou Sagune, f. t.
d'hist. Rom. krijgsmantel; zie Saie.
Sal ou pleureur, m. foort van aap, die zich
van zijnen Ilaart, als van zijne hand
bedient.
Said, m. foort van Egyptisch papier,, e.
Same, f. krijgsgewaad der Pet fen, Ronseinen en Gaulen , lange krijgsrok ; (sagum),
t. d'orf. kretsborftel, tn. (sale); t, de
com. foort van fergie , faai.
Salete , f. fajet , o. flies faai_, yr.
Saieter, v. a. t. d'orf. afkretfen, met den
kretsborliel reinigen.
Saieterie, f. fajetfabrijk.
Saieteur, m. fajetwever; kretsborflelmaker.
gaga, m. faiga , Tartaarfche geit , yr.
Saignant, e, adj. bloedend; bloedig. Avoir
la bouche toute e, eenen bloedigen
mond hebben. Cette viande n'est pas asses
retie, elle est encore toute— e, di t vleesch
is niet genoeg gebraden, het is nog geheel bloedend ; fig. La plaie est encore
toute e, de wond bloedt nog, de fmert
is nog nieuw.
Saignde f. aderlating. La — du bras, du
pied , de aderlating op den arm, op den

den voet ; prov. Scion le bras la —, men
meet zijne uitiavo Haar zips Women
CCCC4
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regeles; doorfnijding om het water van Saillir, v. a. befpringen. Cette cavale a Re
eene rivier of gracht of to tappen(rigole).
saillie par un bel etalon , deze merrie is
Saignement, m. bloeding, yr. I1 faut arradoor eenen fchoonen hengst befprongen.
ter ce
de nez, men moot doze bloeding
Le raureau saillira cette vache, de flier zal
nit den netts doen ophouden.
die koe befpringen; v. n. in-, ult-,voorfaigner, v. a. latest , aderlaten, aftappen,
nit fpringen; ontfpringen. Quaud Molafleiden.
q. q. au bras , iemand op den
se frappa le rocher, it en saillic une sour.
arm laten. II a ete saigne deux fois, hij
ce d'eau vive, toen Mazes aan de rots
is tweemaal adergelaten. — un fosse,
floeg , fprong er eene bron van leveed
eene gracht afleiden, aftappen door eene
water ult. Le sang saillit de sa veine, het
doorfnijding.
bloed fprong uit zijne ader. Cette corun cochon , eon varken
kelen; fig. — q. q. , iemand doen bloeniche saillic trop, doze kroonlijst fpringt
den, geld afnemen. 11 a ete bien saigne,
to veel uit.
wen heeft hem veel geld door fchattinm. foort van aap.
gen doen opbrengen ; t. d'art. — un ca Sain , e, adj. gezond. Un corps bien—, eon
nen , een kanon naar beneden rigten,
zeer gezond ligchaam. Etre — de corps
om van de hoogte naar beneden to fchieet d'esprit, aan ligchaam en geest gezond
hij heeft
ten; v. n. bloeden. — du nez, par le nez,
zijn; fig. 11 a le jugement
tat den netts bloeden. — au nez , aan den
een gezond oordeel. Porter un jugement
y eas bloeden (door eene wend). II faut
sir q. ch., een gezond oordeel ever iets
laisser — la plaie , men meet de wond bloevellen. Cette opinion est conforme a la
den listen. Le doigc lui saigne, de y ine et droite raison, dit gevoelen Ilrookt
ger bleed:- hem; fig. fam. — du nez, zijn
met de" gezonde rode, met het gezond
gaaf, gezond hout.
svoord niet houden , benaauwd , bang wore
verftand. Du bois
s (salts•
den. II s'est ante d'v aller, mais it a salCes legumes, ces fruits sont tres
gne du nez, hij heeft zich beroemd van
bres), doze groenten, deze vruchten zijn
daar henen to gaan, maar hij is bang
zeer gezond, verfirekken tot de gezond.
geworden. Le coeur lui saigne, het hart
heid. L'air de cette ville est tres —, de
Jigging dozer flad is zeer gezond; t.
bloedt hem, hij is bitter bedroefd; t.
e, zuivere kust, die
d'art. Cette piece de canon saigne du nez,
de mar. Cote
men naderen kan zonder gevaar van aan
dit fink gefchut is to lig: in de brook.
haklippen
of
reven
to flooten. Port
zich
zelven
aderlaten;
zich
Se —, v. r.
yen, ivaarin men zeker en gemakkelijk
g elven befnoeijen, bezninigen; opoffekan loopen; in. p1. de gezonden.
ren, fparen. Il faut que chacun se saigne
clans les bosoins de l'etat, wanneer de flaat Sain-bois, m. t. de bot. Italiaanfche daps.
ne, een bootnpfe, dat altoos groen is,
in nood is, most ieder ivat opoferen. Il
bladeren als vlas hebbende.
se saigne pour ses amis, hij befnoeit , bevarkensvet , -reuzel, o.
zninigt zich voor zijne vrienden.
Sain-dour,
foaignette (lees seguenête), m. t. de pharm. Sainement, adv. gezond, gezondelijk. Pour
vivre
—,
it
faut
eviter toute sorte d'exces,
tartre
de
sonde
fouda
(fleende,
.
sel
C
meet men alle foort
om gezond to
zinkfel), o.
aderlater ; fam. die to veel
van buitenfporigheid miiden; fig. met
laigneur,
oordeel, verflandelijk. Cela est — pen.
aderlaat, een vriend van laten is.
se, dat is verliandiglijk gedacht.
Saigneux , se, adj. bloedig. Un raouchoir—,
jpurrie,
eon bloedige zakdoek. Batt — de veau, (het SainFoin , loin de Bourgogne,
groene don.
klavergras , 0. t e jeudi
tug bloedige)halsfluk van een ge flags kalf.
derdag. — d'Espagne, zie Hedysarum.
Saignoter,, v. 'a. een weinig aderlaten.
e, adj. t. (Parch. vooruitflekend, Saint, e, adj. heilig, rein, zuiver. Le —
esprit, de heilige geest. La —e trinite, de
uitfpringend. Les parties — es, d'un biheilige dricienheid. La — e vierge, de
timent, de uitfpringende deelen van een
veine, heilige maagd, de maagd Maria.
gebouw. Un angle —, een uitfpringen.
eene
Les
s apOtres, de heilige apostelen.
de hoek; t. de bias. Une chévre
La— Jean, 11. 7ansdag. Le vendredi
geit, die hare voorpooten in de hoogte
groene
ivil;
de
goede
vrijdag. Le jeudi
heeft gelloken, als of zij fpringen
e, de paaschdonderdag. La semaine
es, *it de bloomt. de bot. Etamines
e, de heili.
of pasfieweek. L'ecriture
kroon uitfpringende heltnflifltfes ; fig.
ge fchrift , de bijbel. L'histoire —,e, de
sitflekend, aardig. Cet ouvrage esc bien
fterkelijke gefchiedenis. La — e terre,
dent, mais it n'y a rien de — dit work is
het heilige land, ,Palestina. Le — sie.
wel gefchreven, maar het bevat niets
ge, de paufelijke floel. Le mal de —
uitflekends.
iailler, v. a. t. de mar. opzingen bif het\ Jean, ou de — (le malcaduc), de vallen.
de ziekte. Les —s pores, de kerkvadere.
hijfchen en halen. Oh! saille! ail halen:
s. heilige. La vie des —, het levee der
Saillie, f. driftig uitkomen, uitfpringen,
heiligen. La fête de tons les — s (tonso: Le sang sortoit de la veine par — s,
saints), allerheiligen feest. La commune.
het bleed kwam met fpringen, met rukon des — s, de gemoenfchap der iteiligen;
ken nit zijne wond; fig. woods, kuur,
prov. C'est un — qui ne guerit de rieu,
oploopendheid; fchielijke toorn, gramhij kan niet veel helpen. 11 pe sait
fchap,uitval;geestige inval,onverwachte
s
de
la
quel — se vouer,, hij west niet tot wien
Reprimer
les
kwinkflag, tn.
hij zich zal keeren; hij wee: zich niet
jeunesse, de oploopendheden der jeugd
weer to helpen. A chaque — la chandelle,
onderdrukken. I1 abonde en — s, hij
men moot zoeken eenen ieder to lvinnen,
is vol geestige invallen. C'est une heudie helpen kan; een ieder moot iets oatreuse —, dot is een gelukkige kwinkflag;
vangen , die daartoc kan helpen. C'est
d'arch. vitflek, o. buitenkant, tn. Cet— itoch et son chess zij zijn altoos to
re cornicne a deux pieds de —,deze kroon-

Wit Peet twee voeten *it;

zamen. Le du jour,

hij die het nteeste
open.

SA I
openbaar gerucht maakt , den tneesten
inyloed heeft, het meeste gevolgdlvordt.
Saint-aubinet, m, t. de mar. (op koopmansfchepen) verdek van touw of zeilen, dat
' de koopwaren en keuken bedekt, o. voorof vinkenet , o. touwbrug, vr.
t. d'impr.foort van drukSaint-augustin,
letter,, yr.
Sainte.barbe, f. t. de mar. konfiabelskamer,,
(Elme.
kruidkamer.
vreevuren , zie
Saint elme
m. Feu
Saintement, adv. heiliglijk. .11 a vecu- ,hij
beef: heiliglijk geleefd.
Sainteron, m. die als een heilige leeft,kleine hoilige.
Saintete, f. heiligheid. La - de sa vie, de
heiligheid van zijn leven; heiligheid
als titel van den pans. Sa - a ordonne,
zijne heiligheid heeft bevolen.
Saintre, m. t. de tout. Droit de -, uitfluitend heerenregt, oni het vee op onbebouwde landen te laten grazen.
Sainturier,
die de overblijffels, reliquien der heiligen zien laat.
Saique, m. klein Grieksch koopyaardijfchip
in de Levant, o.; tweemast vaartuig in
den .eirchipel, o.
Saisi,
t. de prat. fchuldenaar,, anions
goederen in beflag zijn genomen.
Saisie, f. t. de pal. beflag op goederen, o.
handoplegging , aantasting, yr. Donner
main levee de la -, de beflagneming op.
he 'en. - et criee pour faire un eecret,
bellag en openlijke herroeping van goederen tot verkoop aan de meestbiedenden. La - tenant, zoo lang de handop.
legging, het beflag duurt. - annotation,
bellag op het vermogen van afwezend
zijnde aangeklaagden. Faire une arret, eene aantasting, beflagneming in de
derde hand doen. brandon, beflag op
yruchten die nog op de boomen zitten,
op granen, die nog to veld flaan. - gagenie ou execution, beflag op eenig goed
voor fchuld (dat op de pleats zelve verkocht wordt).
Saisine, f. t. de prat. bezitneming van een
gekocht goed door den leenheer; akte
daarvan ; t. de mar. krabber van de barkas of floep, en in het algemeen alle
einden touwen , Welke dienen em lets vast
te* zet ten , fel zing.
Saisir, v. a. grifpen, vatten, pakken, aantasten ; in bezit nemen, bellaan, in beIlag nemen. - q. q. par le bras, au collet, iemand bij den arm, bij de kraag
vatten. On a saisi les voleurs, men heeft
de dieven gegrepen. On l'a trouve saisi
dune lettre qui a decouvert !'intrigue, men
vond eenen brief bij hem, waardoor de
geheime aanflag ontdekt is. 11 saisit un
baton et lui donna des coups, hij greep
eenen gok, en gaf hem Ilagen. Ils lui
ont saisi son epee, zij hebben hem zijnen
degen ontnomen !'occasion, de geIegenheid waarnemen. Il a saisi ce poste,
hij heeft doze post in bezit genomen.
—unBiepardct,
eenig good bij regterlijk gewijsde of vonnis in beflag nemen, beflaan. — et executer, in bellag
nemen, en openlijk aan de meestbiedenden verkoopen. Le wort saisit le vif, de
overlevende erfgenaam komt door den
dood des testamentmakers aarlionds
het bezit van een vermogen ;
beyatten, gemakkelijk begrijpen; bevangen,
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overvallen. Il a la conception vive , it salsit tout d'un coup les choses, hij heeft
eene goede , fchielijke bevatting , hij
vat, begrifpt aanflonds alles. Je n'ai pas
bien saisi ce que vous avez dit, ik heb niet
begrepen war gij gezegd hebt. Le tra.
ducteur a mal saisi ce passage , de versa.
ler heeft den min van deze /Jelling niet
wel begrepen. La frayeur,, la crainte le
saisit, de fchrik, de yrees beving hem.
Il fut saisi d'une maladie, hij word van
eene ziekte bevangen. Se -, v. r. zich
bemagtigen, meester maken. II s'est sai.
si de mon chien , hij beefs mijnen hond
genomen, zich tneester van mijnen hond
gemaakt. Saisissez-vous de son epée, grijp
zijnen degen, bemagtig zijnen degen.
Saisissabie , adj. t. de prat. dat in beflag
kan genomen worden, waarop arrest kat;
golegd worden.
Saisissant, e, adj. Un froid -, een plotfelijke in yal van . vorst ; t. de pal. - , tn.
- e , f een beflagnemer, .neeinger, arrestbelegger, -belegfler. Cette femme est
creanciere et premiere - e, deze vrouw is
fehuldeischlier en eerge beflagneetnger:
Saisissement, m. plotfelinge fchrik, no. ont.
roering, yr. Il est wort d'un -, hij is
aan ,eenen plotfelingen fchrik gefloryen.
- de coeur, beklemdheid, benaauwdheid
des harten.
Saison , f. jaargetij, -tifde, faizoen, o.
Les quatre - 5, de vier jaargetijden. La
- de Pete , de zomertijd. Dans la - des
mars, des semailles, des foins, in den
zaaitijd der zomervruchten, in den
zaai- , hooitijd ; fig. regte tijd, m. Fai. •
re ses provisions dans la -, en temps et'-,
zijnen voorraad to regten, behoorlijleen tijd opdoen, zich to behoorlijken tijde
met den noodigen voorraad voorzien. Ce.
la est hors de -, dat is buiten den tijd;
niet moor gebruikelijk; t. poet. La' premiere - de la vie, la verte —, de bioeitijd , de groene tijd des Jevons 'dole-fig.
Saizin, m. doek nit Languedoc yoei- do
Levant, o.
Sajou, zie Kajou.
Said, m. faki , aap met eenen vosienitaart.
Sal, m. ongevoelige.
Sala, f. gebed der Turken des vrifilags mot,.
gens om 9 wren , o.
Salabre, m. t. de pech. werpnet met eenen
fleel, o.
Salace, adj. dat van natuur gezoutett-is4
pekelig, geil; fig. (inus.) fij n, teeder. • •
Salacite, f. t. de med. buitengewone [villa*
en vergenoegen.
Salade, f. falade, fla. — de concombres,
komkomtner fla. Eplucher une —. eene
falade fchoon maken,plukken,Verlezen;
t. de gu. Un regiment de —, een nieuw
regiment, dat nog goon wear gezien.
heeft. Les soldats nous incommodoient,
nous tombarnes sur eux', et nous leur doltnames une bonne —, de foldaten vielen
ons lastig, wij yielen over hen henen,
en floegen hen braaf; fig. fam. Donner.
une — a q. q., iemand een goed verwijt
geven.
Saladier, in. falade fchotel , emitter of nand
om gewasfene falade vit te Haan.
Satadine, zie Dime.
salage, ni.zouten,inzouten, 0. zolit impost.
Salaire , in. loon, arbeidsloon, m. en o. 11
a recu le - de son travail,' hij-heeft het
Cccc 5
ar.
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arbeidsloon ontvangen. Est-ce la le — de
vogel, die eenen bek en pooten heeft go.
taut de services? is dat het loon voor zoo
lijk een' ooijevaar.
veel diensten ? fig. 11 a eu le — de ses Salicaire, f. wegbre (Lysimachie rouge).
crimes, hij heeft het verdeinde loon voor Salicite, f. t. d'hist. nat. linzenfleen, tn.
zijne misdaden ontvangen.
Salicoque, f. foort van zeekreeft ; garnaal.
zoutkruid, kraalkruid, o.
Salaison, f. inzouten, o. de regte tijd om Salicor,,
in to zouten, ns. ingezoutene, zultgoed, Sahcorne, f. zeker klein gruskje, boompje,o.
o. On a déjà embarque la — clans ce vais- Salicot, m. zie Christe-marine, Bacile.
seau , men heeft reeds het ingezoutene Salien, m. priester ' van Mars bij de oude
Romeinen, faller ; adj. Poemes — s,
goed ingefcheept.
falifche gedichten, gedichten die ter eeSalamec, greet der Turken (vrede zij
re van Mars gezongen werden.
met ti); fain. Faire un grand — q. q.,
zich diep veer iemand buigen , eene die- Saliere , zoutvat, o. Une d'arkent, een
pe buiging make:).
zilveren zoutvat; t. de man. holte boven
de oogen der oude paarden ; pop. holte,
Salamandre, f.fa larnander; t. de bot. foort van
the de magere vrouwen fomtijds hebben
onbrandbare plant ; in. pl. vuurgeesten.
boven de horst ; prov. 11 ouvre lea yeux
Salamanie, f. Turksch tietfluitje, o.
grands comme des — s, hij maakt greets
Salangane, m. indifche zwaluwe, vr.i slisoogen; t. de lap. zeker werktuig tot het
vogel (alcyon),
invatten der edelgefleenten.
s, zoutputten , waarin
Salant , adj. Puits
men het zout vergadert.
Saliette , f. t. de bot. foort van vlookruid, o.
Salarier, v. a. beloonen, bezoldigen, het Salifiable, adj. t. de chim. Substance —,
loon betalen. 11 est salarie par Petat, hij
zelfgandig heid , die zich gemakkelijk its
zout last yeranderen.
words door den flaat bezoldigd , gefalaSalification , f. verandering in zout.
rilerd.
Salaries, m. p1. bezoldigden, loontrekkenden. Saligaria, m. zekere kleine yogel met brut.
ne, gels, wine en rode vederets.
Salaud, e, adj. een weinig morfig, y ou' ;
Saligaud , e, adj. pop. mot:fig, vuil; s. znorspot.
S. f. zeer gerneene hoer ; fig. II aime
faire des contes un peu — s, hij houdt Salignon, m. fiuk zout, o. zoutklos, zout.
wet van vuile verhalen to doen.
brok, m.
Salbande, f. t. de min. fleen tusjchen de me- Saligot, m. zie Mane.
taalader en de harde rots, m.
Saligres, f. pl. zourfleenen in de berg-zout.
tnijnen, tn.; deeg veer de vogels em huts
Sale, adj. vuil, morfig, onrein. Des mains
den verlorenen fmaak to doen terug.
s, vuile handers. 11 est — dans ses habits, hij is morlig op zijne kleederen.
keeren, o.
Chemise — vuil hemd. Les rues sont bien Salin , e, adj. dat zoutdeelen ;n zich bevat,
s, de firaten zijn zeer morfig ; fig.
zoutachtig, ziltig. Un gat —, een zone-.
achtige fmaak. Esprit —, geese van zout;
Des paroles — 5, oneerlijke, voile , onkuieene vuile,
che woorde9. Une action
zoutbak ; t. de saw. potasch.
fonopregte
t.
de
peint.
Couleurs
daad;
Salinage, m. tijd tot -do verandering van
s, kleuren, die flecht gewreven, ver.
het zoutwater in zout.
mend zijn. Gris donker graauw ; t. Saline, f. inzouting; gezouten vleesch,
visch; zoutwerk, o. plaats waar meta
de mar. Vaisseau — begroeid (chip ; prov.
Son cas est —, zijne zaak is niet zaiver.
zout maakt, zoutkeet, zoutgroeve.
Sale, m. gezeuten, pekelvleesch, o. Ce — Salinier, m. potaschtnaker.
est gate, dit pekelvleesch is bedorven; Salinograde, m. t. de chim. zoutwaag, yr.
Salifche wet (web.
voorraad van zout. Franc —, vrije zout- Salique, adj. f. Loi
ke in Fr ankrijk de vrouwen van de troon:.
,'oorraad. Petit —, versch, jong
s, Croonopvolging uitfloot). Terre:
vleeseh,versch ingezouten jong varkensgoederen , domeinen.
vleesch; prov. Autant ee frais que de —,
bevuilen,
bemorfen,
bezoedenosh het een noch het andere.
Salir,, v. a.
len , vuil maken. ses mains, ses haflordig. Vous
Salement , adv. morfig,
gif set morfig.
bits, zijne handen, zijne kleederen be,
mangez
tnorfen, vuil waken. Le blanc est une
t. de corn. linnen van KsSalempoulis,
couleur salissante, het wit is eene morfige
romandel, o.
kleur, word: ligtelijk vuil. L'enfant
Salep, salop, salap ou salap, m.falepwortel.
s'est sail , het kind heeft zich rbemorst;
Saler, v. a. zouten, inzouten, in de pekel
fam. — la reputation de q. q., iemands
dose. Da boeuf sale, gezouten vleesch.,
goeden naam bezeedelen, hezwalken.
Ce hareng est trop sale, deze haring is to
zout._ Saveur ée, zoutige fmaak; fig. Salissant, e, adj. befmettelijk (flof).
fam. to dour verkoopen, fnijden. Cette Salis d'or,, m. C. de peint. duistere goudgrovd.
marcbandise est bien salee, deze koopwaar Salisson, Salicon, f. pop. kleine, jonge ;norfige meld, klein morlig reins,
is zeer duur.
Saleran, m. t. de pap. werkman, die het Salissure , f. vuiligheid, onreinheid,fmeer.
Salisubsules, m. p1. danfers op den Loon der
papier zout, lijmt, enz.
,„
fluit.
Saleron , m. bovenfle bakje van een zoutSalivaire, Salival, e, adj. t. d'anat. tot het
rat, waarin men het zout doet, o.
fpeekfel behoorende. Glandes — s, fpeehSalete , f. vuiligheid, morfigheid, onreinfelklieren ; t. de bot. fpeekfel verwekkend.
ik ben een vijheld. je suis ennemi
Sativant,
e, adj. et s. fpeekfel verwekkend;
regne
chez
lui,
and van morfigheid. I1
fpeekfel middel.
dans sa maison une hij hem, in zijn
huis heerscht eene morfigheid; fig. gui- Salivation, f. kwijling , yr. fpeekfelvloed,ns.
le, onreine taal voile praat. Il Rime Salive, f. fpeekfel, o. kwijl, yr.
a dire des — t , hij praat gaarne vuile taal. Saliver, v. n. kwijlen, zeveren. Le tabac
"niche fait —, het pruimen, kaauwen van
$leur , m. inzouter.
sabak does viol kwijlen.
lain I m. d'hist. nat. ifffserikaanfehe firuis-
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Salle, f. zaal. — a manger, eetzaal. — de Salubre , adj. gezond , heilzaam voor de gedanse ou a danser, dateszaal.
zondheid. Une nourriture een gezond
d'audienvoedfel. Les eaux mindrales sont fort —s,
ce, gehoorzaal. d'armes ou d'escrime ,

fehermzaal ; eene in eenen ruin met boode minerale wateren zijn zeer heilzaam.
men beplante plaats , die eene foort van Salubrite, f. gezondheid , gezonde hoedanigzaal uitmaakt ; werkplaats der papierheld. — de l'air, de gezondheid der lucht.
makers ; t. de mar. — de gabarit, model Saluer,, v a. groeten, begroeten, eer be.
of mallenzolder op eene confiructie serf;
wijzen , gelukwenfchen, buigen, q. q.
en Otant son chapeau, iemand groeten door
t. d'art. — d'humidite, proefzaal veer
geweren. — d'armes, geweerzaal in tuighet afnemen van zijnen hoed. 11 ne me
huizen ; rustkamer bij de corpfen.
salve plus, hij greet mij niet meer.
l'autel, zieh voor het outaar buigen. Les
Sallette, f. kleine
yr. zaaltje, o.;
officiers ont salve le general, de officieren
petje, o.
hebben den generaal begroet, eer bewea.
Salmarine, f. Salmerin,
foort van kleine
zen. — de repee, met den degen groeten*
zalm, m.
falueren. Vespasien fut salud empereur
Saline, m.zekere Siciliaanfche korenmaat,vr.
par toute l'armee, Vespafianus word van
Salmi, m. ragout, hutspot van wildbraad.
het geheele leger als keizer begroet,
Salmiac,
t, de chim. rabbi ak.
Salmigondis, m. hutspot , ragout van allerlei
geroepen, geluk gewenscht. On salve
la mer en tirant du canon , du pavilion ,scies
evetgebleven vleesch; fig. fam. mengelvoiles , men falueert, greet op zee door
moes, een gefprek over allerlei dingen, o.
fchieten met het kanon, met de vlag,
Salmone , m. (saumon) zalm.
Saloir, zoutvat, o.zeutpot, m.; vleeschmet de zeilen. 11 a en l'honneur de — le
roi, hij heeft de eer gehad den koning
kuip, yr. 11 n'est pas encore temps de tizijnen eerbied to bewilzen. — la sante derer la viande du —, het is nog geen tijd
g. q., iemands gezondheid drinken.
het vleesch nit de kuip to nemen.
Salon, in. groote hooge zaal, pronkkamer,, Salure , f. zoutigheid. On diminue la — do
la viande , en la mettant dans Nan, men
yr. gezelfchapszaal..-- de peintures, zaal
beneemt de zoutigheid aan het vleesch,
voor fchilderijen.
door het in water to zetten.
Salop, zie Salep.
Salut,
in. hell, behoud, o. welvaart, be.
Salope, adj. val. I , flordig , morfig fmerig;
houdenis, zaligheid, yr. Chercher son
f. Hecht, vuil vrouwsperfoon.
— dans la fuite , zijn behoud in de vlugt
Salopement, adv. op eene morfige wijze
zoeken. Le — dternel, de eeuwige
morfiglij k.
heid. , Etre dans la voie do —, op den weg
Saloperie, f. morfigheid, morferij, vuiligheid; fig. fam. wale taal.
des hells zijn. Jesus-Christ a ()per& notre
yezus Christus heeft onze behoudenis
Salorge, m. t. de corn. zoutmagazijn, o.
to weeg gebragt ; greet. 11 ne m's pas
zoutzolder, m.
reudu le —, hij heeft mij niet weder
Salpe, saupe , f. zekere zeevisch.
gegroet; t. mil. Le — de Tepee, du draSalpétre, m. falpeter, o. — brut, ruwe fatpeau , het groeten met den degen , met
peter. — de deuz eaux, falpeter die twee
het vaandel ; t. de mar. falueren , eerbemetal gezuiverd is. — en glace, klare,
f heldere falpeter; fig. Faire peter le —,
wijzingen doen. Receviir le — d'un vain.
seau , van, een /chipge alueerd, begroet
chieten. Cet homme est tout petri de —,
tons ceux gui ces
worden; t. de dipl.
deze man is zeer oploopend.
presentes
lettres verront heil, greet
Salpetreux , se , adj, falpeterachtig.
aan alien die het tegenwoordige zulless
Salpetrier,
falpiterbereider.
zien. — et amide, vriendfchapsgroet ;
Salpetriêre, falpeterhut , plaats waar
t. de rel. cath. flotgebed, o.; greet, lof
het falpeter bereid wordt ; vrouwen verder engelen, o. Chanter le —, het lof,
beterhuis to Parijs.
het flotgebed zingen; oude Romeinfche
Salpicon,m. ragout van groote flukken vleesch.
taunt met het opfchrift salus populi; ow*
Salpingo-maileen,
t. d'anat. Muscle
de gouden vaunt, waarop de greet der
de inwendige fpier van het beesstje in
engelen fiend (vieux); meervisch.
de trommel van het oor, yr.
Salpingo-pharyngien, m. t. d'anat. twee fpie- Salutaire, adj. heilzaam, riuttig, good. Ce.
ren van de bovenfie opening des flokla est fort — a la sante, dat is zeer heil.
zaam voor de gezondheid. Le quinquina
dorms , vr.
(huig ,
est fort — contre la fièvre, de kina is zee,'
Salpingo-staphylin, m. t. d'anat. fpier van de
geed tegen de koorts. Des mesures — s
Salse, f. berg van Modena die flijm, geeretat, heilzame, nuttige maatregelen
nen en waterflofgat uitfpuwt.
voor den float.
Salsepareille, f. E. de med. falfaparilla (geSalutairement, adv. heilzaam, op cone hell.
nezende wortel van Peru).
zanse, goede wijze.
Saisifis, sersifis ou saisifix,
,t. de jard.
Salutation, fam. greeting, begroeting.
boksbaard, m.
laisugineux, se, adj. t. de med. dat tout- Saints, m. pl. gouden taunt, yr.
Saivaderes, f. pi. t. de bor. plant, leer,
` deelen in zich bevat , ziltig. ,
Saltaire.,
t„ d'hist. Rom. opzigter van eevan ganzenvoet.
ne buitenplaats.
Salvage ou sauvelage, m, t. de mar. bergloon
Saltation, fr t. d'ant. kunst om de gebaarden
voor hetgeen men van gefirande fchepen
en bewegingen na to bootfen.
en o.
heeft gored,
Saltimbanque . , m. kwakzalver,, hansworst Salva-nos , t. de mar. reddingbeei, on in
(bateleur); fig. flechte redenaar, die vele
het water to werpen, wanneer iemand
Hier wet geplaaifie bewegingen en geover board gevallen is.
baren maakt.
3alvatelle, f. t. d'anat. ader op den rug van
Saltuaire, zie Saltaire.
de hand, tusfchen den pink en den mid.
Saluade,
iron. greet buiging.
1 denflon vinger voetader.
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Salvations, f. pl. t. de prat. verdedigings.
fchrift , tegeninbrenging antwoordfchriften om de tegenfpraak van een geding te bevesdgen.
Salve, f. losbranding van het gefclzut; fatye , 0. Faire une — de canon, een falvo
(Maria, o.
doen met het kanon.
t. de rel. cath. gebed aan de maagd
Salve ,
Salvelin, m. Salveline, f. visch in den Donau,
van het geflacht der zalmen, m.
Samaca, m. zeker boompje in de Oost,
welks bladeren een goed middel tegen
heete koortfen zijn zouden.
zie Chamans.
Samanden,
Samara, m.fesmaar , [sort van langen mans
tel die eerst door de inquifitie veroordeeld waren om verbrand te worden (vd.
tement funebre).
Samares , f. t. de bot. foort van planten
niet vier meeldraadjes.
Samaritain, m. - e, f. et adj. Samaritaan,
Samaritaansch.
$ambieu, m. gemeene, leelijke vloek, zoo
veel als par le sang de Dieu.
Sambouc, m. fambukhout, welriekend hout
van de kust vau Guinea , o.
Sambuce.lyncee, f. fpeeltuig met vijf henderd fnaren, o.
Sambuque, f. t. d'anat, foort van fluit der
vide yoden met vier fnaren; t. mil. ladder der ouden van vier voet breed, waar.
vast zij zich bedienden om eene vesting
van de waterkant to befiormen, floras.
brug, yr.
Sambuquier,, m. die op zulk eene fluit fpeelde.
Same, f. t. d'hist. nat. zekere visch, foort
van harder.
Samedi, Zaturdag. Ce fut un — z 5 du
inois, het was op eenen Zaturdag den is
tier maand. La nuit du — au Dimanche ,
in den nacht van Zaturdag op Zondag.
Samequin, m. Turksch koopvaardijfchip , dat
niet de hooge .zee kan bouwen , maar
zich aan de kust meet ophouden.
Samestre, t. de cons. foort van roodeko.Smir.
ralen, die men nit Europa naar.
na zendt.
doodelijke
Samiel ou Camsin, m.
frikaanfche wind.
Samien, us , adj. Terre —, witte aarde van
Samos.
Samis ou Samit, floff'e met gouden en
zilveren flrepen, die te Veneta gemaakt
vordt , yr.
t. de bot. zekere plant, foort
&moll ,
van watermuur,, tegen de fcheurbuik.
SamoloIde, f. t. de bot. foort van eereprijs,
die als thee gebruikt wordt , tn.
t. de mar. zeker lang en platSamoreux ,
o.
boomd
sited
van den vorst op de kust
Samorip , m.
van Malabar.
Samotheis, m. pl. foort van priesters der ou.
de Gaylen.
Samour, zie Martre-Zibeline.
Sampa, m. waterpalm van Guiana, met
eenen hollen [tam.
Sampceen s ou Scliginceens, m. pl. Oosterfche
aanhangers van eenige gezindheid.
Sampite, m. Indiaansch wapen van de in.
-,voners van Borneo, o.
Samscrit, Samskret, etc., zie Hanscrit.
$amydes, f, pl. t. de bot. planten van het
geflacht met Lien helmfieeltjes.
Sanas , m. katoen nit Oost . Indii, o.
geel doodskleed der door ei4
San-benito,

S AN
it:qui:fide in Spanje en Portugal ter,dood
veroordeelden, o.
Sancir, v. IL t. de mar. to gronde gaan,
zinken. Le vaisseau a sanci sur ses amarres , het fchip is voor anker gezonken;
achter zijne ankers in den grond geres
den. — sous voile , onder zeil zijnde,
onder de zee fmoren en zinken, of onder
zijne zeilen fmoren.
Sanctifiant, e , adj. heilig-, zaligmakend.
L'esprit —, la grace — e, de heiligmakende geest, genade.
Sanctificateur, m. heiligmaker.
Sanctification, f. heiligmaking, heiligIng.
Sanctifier, v. a. heiligen, heilig maken. Que
ton nom soit sanctifie, uw nouns worde go.
heillgd.
Sanctimoniale, f. geestelijke, klopje, non.
Sanctimonie, f.
Sanction , f. bekrachtiging, fla y ing (sane*
tie). La — pragmatique, de koninklijke
kerkverordening; vastflelling in de Gals
likaanfche kerk. Le prince a donne la —
a cette loi, de vorst heeft deze wet gefiaafd, zijne bekrachtiging gegeven.
Sanctionner,5 v. a. bekrachtigen, fiaven (fanetionneren). Ces decrats n'ont pas ate —is,
deze befluiten zifn niet bekrachtigd.
Sanctuaire, rn. (saint des saints), heiligdom ,
allerheilige, heilige der heiligen,o. Le
grand pretre sets! pouvoit entrer dans le —,
de hoogepriester alleen mogt in het allerheilige gaan; het heiligdom, de plaatt
in de Roomfehe kerk, waar het hoofd.
outaar is; fig. kerk, y r. Peser les actions au
poids de —, de daden op het naauwkeu•
rigfle overwegen.
Sandal ou Santal, tn. fandelhout, o.
Sandale, f. fandaal, vrouwenfchoen der ou.
de Grieken; voetzool der monniken zonder overleder; fehermfchoen; t. de mar.
foort van ligter in de Levant en den
,r4rchi pal.
Sandalie, f. foort Aydin perzik. (draagt.
Sandalier, m. voetzolenmaker ; die dezelve
Sandaline, f.t.de corn. zekere floffe ui t Venetia'.
Sandalite ou Sandaliolite, zie iVladrepore.
Sandapile ou san gapite, f. draagbaar der ar.
me lieden tot bhet begraven.
Sandaraque, f. fandaracha, goes nit den Pa.
neverboom. Frotter le papier avec de la —,
het papier met fandaracha fandarak
wrzjven; roode oprement, bij de oude
Grieken , o.
(zandbaart.
Sandastre,
zie Garamantite.
visa: van het geflacht der baars,
Sandat,
Sandemanian, m. Engelfche aanhanger,, die
aan' den natuurlijken zin van
zich
het evangelie.
Sandera , m. roode wortel in Peru, die mede onder de chocolade gedaan words.
Sauderling , m. t. d'hist. nat. langpootige ye.
gels van het geflacht der pluviers.
Sandie, f. t. de bot. wateroneloen van Peru
en Brazilii.
Sandix, m. verkalkt , tot flof gebrand load.
wit , o. foort van roode verw, yr.
t Sane , adj. genezen.
t Sante, f. genezing.
t Saner, v. a. genezen.
ianes , f. zie Sonnez.
bilieux , galacheig
Sang, m. bleed, o.
aqueux, waterachtzg blood. Du
bleed.
caille , geronnen blood. Le — coule dans
les veines, het bleed loop door de ade-ren. Cela Opaisse le —, dot verdikt - het
bleed
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hoofd, kop. — de mer, zekere zeevisch,
Poet!. Se battre au premier vechten
meerzwijn, o.; prov. Au cerf la biére,
tot men bloed ziet. On lui a tire une
au — le barbier, de wond van een hart
once de —, men heeft hem een once bloed
doodelijk, maar die door een wild zwijn
afgetapt. Le — de l'agneau , le — prOcieux
de J. Christ, het bloed des lams, het
niet.
dierbare bloed van y. Christus. 11 a Sanglon, m. t. de mat. zie Forcat.
donna son — pour nous, hij heeft voor ons Sanglot , gezucht , gekerm, o.; t. de sell.
zijn bloed gegeven , gefiort. iV1ettre tin
kleine lederen riemen aan den zadel van
pays a feu et —, een land te vuur en
eenpaard, om den buikriem vast te binden.
to zwaard verwoesten; fig. Its se font Sanglotement, m. t. de med. zie Sanglot.
la guerre a feu et a —, zij voeren bias- Sangloter, v. n. zuchten kermen , jnikken.
dige oorlogen tegen elkander. 11 a du — Sangsue, f. bloedzuiger, m. Appliquer des —s
aux ongles, hij heeft moed. Ils se soot brouill un malade, eenen zieke bloedzuigers
zetten. La — limace, leverworm in do
les a feu et a —, zij hebben elkander dood
en verderf gezworen. 11 a le — chaud,
lever der fchapen, m. La — volante
hij words ligt boos. 11 est alters de —,
(vampire), bloedzuiger, vledermuis in
Amerika ; fig. knevelaar, bloedzuiger,
hij is bloeddorstig. Il lui en a coutê le
plus pur de son —, list heeft hem het besafPerfer van geld.
t. de bot. Afrikaanfche boom,
te gedeelte van zijn vermogen gekost. Sangu,
Vivre du — d'autrui, elan een andermans
die zeker karst geeft.
zweet of zwaren arbeid leren; t. d'ecrit. Sanguificatif, ive 0 adj. bloedmakend, blood.
saline. Ce n'est point la chair et le — qui
verwekkend.
'cons Pont revile, vleesch en bloed hebben Sanguifier,, v. a. in bloed veranderen.
dit niet geopenbaard. Le — froid, de Sanguification, f. t. de mid. bloedmaking.
koelbloedig'heid. Il parla d'un grand — Sanguin, e, adj. bleedrijk ; bloedrood. Lei
froid , hij fprak met groote koelbloediggees s soot d'ordinaire d'une hurneur gaie,
held , zeer koudbloedig, bezadigd De
de bloedrijke menfchen zijn gemeenlijk
f:oid, adv. in koelen bloede 11 l'a asvan eenen vrolijken inborn'. 11 a le vi•
sassin, de — froid, hij heeft hem in koesage d'un rouge —, hij heeft een bloed.
lert vermoord; t. de hot. — de
rood aangezigt. Le jaspe , de blind-,
dragon, drakenbloed ; afkomst, vr. gerootle jaspis.
/tacit: o. geboorte, maagfcbap, vr. Ettn Sanguinaire, adj. bloedgierig, bloeddorstig.
de — royal, van koninklijke afkomst,
11 est cruel et —, hij is wreed en bloodbloede zijn. Etre de noble, d'illustre —,
gierig. Soif —, bloeddorst ; t. d'hist. eccl.
vateedele, beroemde geboorte zijn. ElLes s , de bloeddrinkers, bijnaatnats
le a abandonnê son —
zij heeft hare
eenige wederdoopers nit de istle eeuw,
maagfi. hap verlaten. Cela est clans le —,
die menfchenbloed dronken, en dan hun.
dal is in den bloede, in het geflacht.
ne eeden deden.
Sangapite, zie Sandapile.
Sanguine , f. bruineerfieen, bloedfleen, m.;
Sangiac, m. Turkfche fiadhouder, die ender
roodfleen, m. rood teekenkrijt , o.; t.
eenen beglerbey flaat.
d'hist. nat. foort van jaspisfleen.
t Singlade , f. harde, zware flag met wee Sanguinelle , m. bloedroode kotnoeljeboom.
sweep, met canon riem of met een koord, m. Sanguinolaire , f. t. d'hist. nat. bloedwot-m,
Sanglant, e, adj. bloedig, bebloed. Un mon- Sanguinolent, e, adj. t. de med. met blood
choir —, een bebloede zakdoek. 11 avoit
gemengd , geverwd. Flegmes s, flijm
encore les mains — es, hij had nog bloemet blood gemengd; t. d'hist. nat. zekerg
dige handen. Une bataille — e, een bloevisch van het gellacht der baarzen.
dige flag. Cette viande esc encore — e, Sanguinobre ou Sanguisotie, zie Pimprenelle.
dit vleesch is nog bloedig; fig. hard; Sanguipurge , adj. t. de med. Fievre —, bleed.
wreed; fel; bitter. La plaie est encore
zuiverende koorts.
e, de wand bloedt nog, zij is nog Sanguisuge, m. et adj. bloedzuigend, bloedbitter, versch. 11 lui a fait tin — repro.
zuiger. La punaise est un un animal
che, hij heeft hem een hard , bitter, fcham—, de weegluis is een bloedzuigend dier.
per verwijt gedaan. II a fait une —e sati- Sanhedrin, m. hooge raad der yo den .
re, hij heeft een bits, bijtend fchimp- Sanhia,
Chinefche koekkoek.
fchrift gemaakt.
Sanicle., f. t. de bot fanicula, berenoor.
Sanglargan, m. bioedflillend geneesmiddel in Sanidode, f. t. de mid. naauwe borst.
China, o.
Sanie, f. waterachtig y acht dat nit de et.
Sangle , f. gordriem, buikriem, m. Un —
terwonden loop: , o.
de - cuir , een lederen gordriem. — de chan. Sanieux , se, adj. dun-, etterachtig. Urt
vre, hennipzeel. Les — s de la selle d'un
ulcere zweer die eenen dunnen wa.
cheval, de buikriemen van den zadel eons
terachtigen otter beef:.
paards; t. de mar. breeie ferving ofmat. Sanitaire , adj. nuttig voor de gezondheid.
t. de co gs. fajn garen
Sangles-blancs, m.
Des mesures s, maatregelert voor de
voor kanten, o.
gezondheid.
Sangles-bleus, m. pl. t. de com. blaauw ga- Sanley, m. t. de med. Chinefche kalmus.
ren van Troyes in Champagne, om bonze Sannequin, zie Samequin.
firepen in tafellakens mode to maken.
Sannes ou Sanne, zie Sonnez.
Sangler, v. a. gordert,_ Ce cheval n'est pas Sanriva, m. t. de hot. yapanische plant , vr.
bien sanglë, dit paard is niet goodge- Sans, prep. zonder. 11 est — argent et --•
gord; fig. fain. --un coup, eenen flag
amis, hij is zonder geld en zonder vrien•
geven. Il a ate sanglê hij is braaf geflagen.
den. — cela it n'en fera rien, zonder
Sanglier, m. wild zwijn, varken, o. Les
dat zal hij niets doen. J'ai passé la nuic
soles, les defenses du --, het Naar, de
dormir, ik heb den nacht zonder flaborflels , de flagtanden van een wild
pen doorgebragt. — que, conj. zonder
zwijn. La bore do —, hot wildo,.zwijns•
dat behalve dat. Jouer prendre , fold
*it

S AN
SAIL
is6o
slit de hand fpelen, zonder andere kaar.
tier vesting ondergraven; fig.
lea fon.
ten te nemen. Je le ferai — qu'il y pendements d'un tat, de grondflagen van eanen
flaat
vernietigen,
ondersiajnen.
se, ik zal het doen, zonder dat hij daar.
Saperdes, in. pl. geflacht van infekten met
aan denkt.
hoornachtige vleugels.
(peur).
Sanscrit, zie Hanscrit.
Sansculotte, m.iernand zonder broek, broek- Sapeur, m. ondermijner, ondergraver (fa.
loos ; die in het geheel geene , of maar Saphat ) m. t. de med. foort van korstachtige vurigheid op het hoofd, yr.
eene zeer flechte broth aan heeft; of die
te arm is, om zich van de eerfie en Sa ,Thene, f. t. d'anat. moederader, ader op
den voet.
noodwendigfle Ideederen to voorzien; het
fchuim van Frankrijk in 1793; daarvan Saphi, m. roort van behoedmiddel tegen
ziekte, dat de Mahome flaanrche Negers
eindelijk (nouv.) aanhangers der repu.
blikeinfche regering in Frankrijk.
dragen, o. Des —s sont des versets du co.
Sans-culotterie, f. de broekelooze 'land,
ran, de behoedmiddelen zijn verzenjpreu.
ken nit den koran.
"de /land der fans culottes.
fapphisch vers a La* Sans culottide , f fah; culottendag, m.de- Saphique , adj. Vets
ze was een der vijf aanvullingsdagen, tifnsch of Grieksch vers van elf letter•
grepen,
o.
des jaars, welke aan het vieren van nationale f;esten , en aan de deugden toe. Saphir, m.faigerfleen;foort van brat em; foort
gewijd waren 4 het groote fans-culotten .van kolibrietje van Guiana, van Mar.
tinique; foort van veldfpath.
fees: ; dit was het groote nationale fees:,
Saphuire, f. ligtzinnig, los meisje.
dat alle Vier jaren inviel , om de Frant. de chin werktuig om de
ciade, hit tiftivak van vier jaren, te Saphylecome,
huig door to rnijden.
belluiten, en het fchrikkeljaar vol te
maken. Dit feest werd ter gedachtenis Sapide, adj. t. de bot. de phys. eenen fmaak
hebbende.
der omwenteling, en ter vernieuwing
des Beds,m vrij to leven of te flerven, t Sapience, f. wijsheid ; t. d'ecrit. sainte.
La — de Jesus, fils de Sirach (Pecclesias.
door geheel Frankrijk gevierd.
tique), de wijsheid van Yezus, soon vats
• Sans-culottisme, m• men verflond hierdoor
Sirach; het book der wijsheid.
de genegenheid voor, en de verkleefd.
Sapientiaux, adj. pl. Les livres
head aan den rans-culottenfiand, vr.
de boekets
der wijsheid.
Sans-fleur, f. vijgaopel,
m.
denneboom,
mastboom.
Sapin,
Les mats
zonder
rok,
m.
Deze
uit* Sans-jupon, f.
des vaisseaux sont faits de —, de master
drukking werd in dezelfde beteekenis
der fchepen worden van denneboomen go.
van de vrouwen of burgeresfen van Frank
blanc, vurenhout. — rouge,
maakr.
rijk gebruikt, als sans-culotte van de
greinenhout;
prov. 11 sent le —, hij
mannen.
rusks reeds naar de kilt; hij zal het
Sans-peau,f.zekere zomerpeer,waldenferpeer.
,
niet lang meer maken.
Sans-prendre, zie Sans.
Sans- tache, m. t. d'hist. nat. geheele witte Sapine f. t. d'arch. denneplank , vr. balk ,m.
Sapinette, f. kleine fchelp; t. de mar. klein
flang, yr.
fchelpwerk, dat zich under aan de fche.
Sansonnet, m. fpreeuw; foort van kleine
pen vasthecht, o. eenden mosfel. La *—
zeemakreel.
du Canada, de Neord-Amerikaanrche fif.
Sant, in. Egyptifche acacia, waaruit de
ne denneboom van Canada; t. de cow.
dfrabirehe gum vloeit.
foort van likeur of bier van Canada,
Santal, m. zie •andal.
gemaakt uit de takken van dezen fijnen
eene
Sante, t. gezondheid. Une parfaite
denneboom.
volkomene gezondheid. Depuis sa chute ,
it n'a pas en une heure de —, federt zij- Sapiniere , f. dennenbosch, masebosch, v.
nen val is hij geen uur gezond geweest. Saponace, e, adj. zeepachtig; t. de bot. Les
— es, zeepplanten.
Cet enfant n'a pas un air de —, dit kind
Boire t la — de Saponaire ou savonnaire, savonaire, f. zeep.
ziet er niet geed
krdid, o. zeepwortel, rn.
q. q., op iemands gezondheid drinkers.
Nous aeons bu :ant de — s, wif hebben zoo Saponification, f. t. de chim. het veranderen
in zeep, zeepwording.
fig.
La
—
vele gezondheden gedronken;
Saponifier, v. a. t. de chim. in zeep verandereit.
de fame , de gezondheid der ziel.
* Saporation , f. t. de phil.foort van fmaak, no.
Santier, m. fladskneeht.
Saporifique, adj. t.did.fmakende dat fmaak
Santoline, f. t. de bot. cypresfenkruid , o.
(aschzeep, vr.
heeft.
m.
fanton,
monnik
der
Turken.
Santon
Sapo-tartareux, m. t. de chim. ruikende pot.
(berbotine), wormkruid, o.
Santonine,
Sapotier, sapoteillir, m.brijappelfroom,groo.
Sanue-blanche ou sanve- , zie Lampsane.
to boom in India.
Sanue, f. geel grasbloempje, o.
Sapotille , dapote, f. vrucht van den brifboem.
Saore, f. t. de mar. zie Lest.
Sappadille,
fappadilboom in India, met
t. de bot. boom in Guiana.
Saouabi,
eene gele vrucht.
Sodler.
Saoul, Saouler, zie
gebladerde
berilffeen.
Sappare,
m.
Sapin.
de
mar.
zie
Sap t m. 't.
Sapropyre , f. moors van rotkoorts.
Sapa, zie Raisin g.
Sapajou, m. klein Amerikaansch aapfe, o. Saquebute, rchu,iftrompet, bazuin.
Sapan, m. zeker verwhout van japan; vlie- Saquer,, zie Sailleir.

Sar, foort van gras , op de kust van Aunis.
gond eekhorentfe, o.
t.d'hist. ecci. Sarabaiten,
Salpantin, m. ligte zeil- en roeifthuit, yr. Sarabaites, m.
rondzwervende monniken, die vane wet
Sape, daPp e, f. t. mil. ondergraving. , on.
volgden.
dermifning van eenigo flerkte.
Saper, v. a. en.lernstjnen, ondergraven. Sarabande, 1. zokere Spaanlche ern:Ho
dans met klaphoutfes, m. ;nuzijk daartoe.
L'ennemi a sape les fondements de la fortetease, de vijand heeft de fondaseenten Sarabas, m. foort van bedekte wages. sa.

SAS.
t Sarabelle , f. foort van wijde broek.
Sarache , f. kleine elft ; t. de bot. plant van
het geflacht der nachtfchaden.
Sarais 4 m. koopmansberg in Mogol, yr.
t. de mar. mengfel van geSarangousti,
bluschte kalk , pi k en klapperolie, hetwelk men in Indie gebruik,t am de
fchepen van onder to fn:eren.
Saranne on Sarane f. t. de bot. zwartroode
lelie in Siberie.
Saraiine, zie Sarrasine.
Sarasinois, rn. Turksch tapijt I o,
Sarbacane ou Sarbatane, f. blaaspijp om met
balletjes naar vogels enz. se fchieten ;
roeper, fpreekhoren. Deter des pois avec
erweten met eene blaaspijp fchieune
zij fpraten. Its se parloient par une
ken met elkander door eenen roeper.
Sarbotiere 5 f. ijsfchoteltje , 0.
Sarcanda, m. t. de bot. Oost-Indifche boom.
bijtende fpotternij, fpot-,
Sareasine,
fchimpreden, bloedige fcherti , yr.
Sarcelte , zie Cercelle.
Sarche, m. het bout van eene zeef:
Sarcite, f. t. d'hist. nat. fieen die er gelijk
osfen y leesch uitziet , m.
t. de jard. het rchoffeel en, wieden.
Sarciage ,
Sarcler,, v. a. wieden, fchoffelen , het onkruid uittrekken.
Sarcleur, m. • se , f. wieder,, wiedfler ,
fc offe laar.
wiedijzer , wiedmes, o. fchofSarcloir,
fel , yr.
Sarclure , f. uitgewied onkruid o.
Sarcocele, m. t. de med. yleeschbreuk , yr.
Sarcocolle Ottcolle-chair, yischlijm , foort
van goin nit Perzii.
Sarcocoliiers, m. pl. geflacht vat; pianten
met vilf vezeltjes.
Sarco-ëpiplocêle ,
t. de med. net- ,vleeschbreuk , yr.
Sarco-epiplomphale,m.nayelvleeschbreuk,vr.
SarcoAiydrocele, m. watervleeschbreule , yr.
Sarcolagie, t. d'anat. verhandeling over
de vleezige deelen des ligchaams.
Sarcomateux , se, adj. t. de med. Tumeur
— se , vleeschachtig gezwel.
Sarcome,Sarcosse, m.t. de med. vleeschgewas,o.
na y elvleeschgewas, o.
Sarcomphale ,
Sarcophage, m. graftombe , yr. fleenen doodkist der ouden , y r.; t. de med. vleesch.
wegbijtende zaak, y r.; adj. yleeschwegbijtend.
Sarcopte, m. t. d'hist. nat. nieuwe foort van
infekten , foort van mift.
SarcophoIde, adj. t. de med. Crachat —,
f)eekfel dat naar y uil vleesch gelijkt.
Sarcotique, s. et adj. t o de med. vIeeschmakend middel , vleeschvernieuwend.
Srard, m. veld, o.
t Sadanapale m. fig. wellusteling, een die
in o y erdaad leeft.
Sardar, m. Turksch legerhoofd bij de Egyptenaren, o.
Sarde , f. zie Cornalire, Sardoine.
Sarde.agate „ f. t. de lap. zeer fchoone fieen,
naar den corali in en agaat gelifkende, m.
sardiene ou Sardienne , f. et adj. /larder,
fchoone (teen.
Sardin on Jardiu
t. de mar. opene galerij aan de piegt van een fchip ,
Sardinal, Sardinau , m. Sardiniere, f. t. de
Ochs net em fardijnen to yangen , o.
Sardine, f. fardifn m. fprot , vr.
Sardis , m. t. de con'. wollen fiof mit Boar.

gondiö a yr.

SAS
Sardoine, f. fardonyxfleen , nt.
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Sargon,
t. de pech. rand van een bet met
naauwe mazen.
val.
Sardonien ou Sardonique, adj. Ri g
fche , gedwongene fluiptrekkende lath;
iron. flecht, kwaadaardig.
Sardonix , zie Sardoine.
Sare ou Saros, m. t. de chron. verdeeling
des tijils bij de Chaldein, yr.
Sarfouer, zie Sarfouir.
Sargasse , f. ou Sargaw,foort van zee1snze.
Sarga, zie Sargue.
Sarget,
zie Scare.
Sargon, m. foort van kleine duikende eend,vr.
Sargue, m. t. d'hist. nat. y isch van het gew
flacht der braasfems;
Saricovienne, f. t. d'hist. nat. zeeotter vast
Brazilid, an.
Sarigue ou Didelphe,
t. d'hist. nat. bid.
(gemengd , e.
delrot , yr.
Sarilles, f. pl. orgelhoutzaagfel met florax
mat om in to pakken, yr.
Sarion,
Sarione, f. t. de pech. de nog niet gehea
uitgegroeide zaim.
Sarisse , f. t. d'ant. lange werpfpies der 111a..
cedoniers.
roeg.
droeg.
(
Sarissophore, m. t. d'ant. die zulk eene werp.
Sarmane, zie Chaman.
Sarment, m. wijngaardrank, yr. wifngaard(achtige planten.
rehe
a t, m.
Sarmentacées, f. pl. t. de bor. wijngaard.
Sarmenteux , se, adj. vele ranken hebbende.
Une vigne — se, een wijoigaard, die veel
anken maakt.
se:set:r
Saronide , m. foort van Gault
e:
Tc(hTereP zr
uide.
Dr
Saronies, f. pl. t. de myth. Dianafeest en
Sarper, v. a. de dregge wegnemen.
Sarquiou, m. zie (.ercueil.
Sarracenes, f. pl. planten met veel vezeltjet.
Sarrane, 1. t. de mus. foort van fluit der cadets.
Sarrasin Sarazin, m. et adj..— ou ble —,
boekweit, yr.
Sarrasine, 1. y alpoort ; zie Herse.
Sarrasinois, adj. Tapissier eertijds fabri.
karat van tappets die gelijk fchepen ants
die uit de Levant.
Sarrau, Sarrot, rn. linnen boerenkiel.
Sarrete, f. t. de med. foort van kramp der
eerstgeborene kinderen ; pijn aan de kin•
nebakken.
Sarette , Serrette , 1. t. de bot. plant, foort
van wilde amberbloem, wouw.
Sarriette, parovee, sadree, f. t. de bot. boots.
kruid, 0.
Sarrot, zie Sarrau.
Sarroube, m. hagelis van Madagascar , yr.
Sart, m. Wier, o. zie Goemon ou Varech.
Sartan, m. pan om kastanjes to braden, yr.
Sartie, f. Sartis, t. de mar. benaming der
hoofdrouwen van eene galei , want, ta.
kelaadje ; Sartis, m. t. de péch..treklijo
der netten, yr.
Sarve, Rotengle, m. foort van karper, roodoog.
Sas, m. ligte zeef, y r.; fig. ou prov. Pas..
ser une chose au gros eene zaak flechts
oppervlakkig, ter loops onderzoeken;
zich weinig moeite bij eene zaak geven.
Faire tourner le —, de zeef draaijen ons
eenen dieffial to ontdekken.
Sam , m. t. oat. foort van fazant, yr.
Sasin, m. kleine ilmerikaanfche vliegenvogel.
Sassafras , m. fasfefras , yr.
Sasse , f. t. de mar. hoosvat, o.
Sassebe ,
t. d'hist. nat. foort vas papsgaai op yamaika.
Su.

SA9
t v51
foort van kaat tn. PierSassentge,
, kleine (teen, goed voor zeere
re de
oogen (pierre d'hirondelle).
Sasser, v, a. ziften ; fig. fam. On a Bien sasse .cette affaire-la, men heeft deze zaak

naauwkeuriglijk onderzocht.

Sassesbe , zie Sassebe.
Sasset, m. kleine zeef, y r. zeefje, o.
Sassoire, f. voorfie wagengel, o. ; E. d'art.
zwik- of wriffhout aan eenen wagen,o.
Sassolin, m. fasfolia , natuurlijk borax.

zuur
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Sat, m. korenmaat to Siam.
Satan, in. fatan, duivel.
Satanique, adj. fatansch, duivelscli.
Sate,m. maat derjoden yoor drooge waren,vr.
Satcau, zie Satteau.
Satellite, in. huurling eens dwingelands ,
beubknecht ; t. d'astr. wachter, trawant

SAU
ho y den. 1I s'en va pen satisfait,

hij goat
onvergenoegd Konen. Se — , v. r. zich
voldoening y erfthairen; zijne wenfchen,
zijn verlangen bevredigen. I1 avoit
jours envie de voir l ' Allemagne, enfin
s'est satisfait, hij had altijd lust Duitsch.
land te zien, eindelljk, heeft hij zijnen wensch bovredigd. Se — soi-meme,
zich zelven voldoening verfthaffen.
Satisfaisant, e, adj. bevredigend , volt/gen.
de, genoegzaam, toereikend. Une reponse
e, een voldoend antwoord.
Satrape, m. landvoogd bij de antic Perfent
fig. rijke wellusteling.
Satrapie, f. lanelvoogdij.
Satron, m. kleine visch, die tot lokaas ge.
bruikt wordt.
Satteau , m. Caroline, 1. fchuit tot het visa
fchey van koraal, yr.

der planeten, bijplaneet.
Saturation , f. t. de chim. bezwangering, vet.
zadiging. La — d'un aside, de verzadi*
Satherion, Satyrion, m. tweeflachtig dier,o.
SatietO, f. (lees saciete), overlading , al to
ging, bezwangering van een zuur.
groote verzadiging, zatheid; fig. — des Saturer, v. a. t. de chim.
une liqueur,
een vocht verzadigen, bezwangeren. Eau
plaisirs, zatheid aan vermaken.
de chaux saturee, verzadigd kalkwater ;
Satin , m. fatijn, o. caffard on de Brufig. Un coeur sature de joie, een hart dat
ges, half fatijn ; fig. fain. Elle a la peau
douce comme du —, zij heeft eene zeer
door vreugde overftelpt is.
zachte huid.
Saturnales f. pl. t. d'hist. Rom. t. d'art. feel.
Satinade , f. dunce fattynachtige fide.
ten ter eere van Saturnus, o.
Saturne m. t. de myth. Saturnus de zoos
Satinaire, m. fatijnwerker.
Satiner, v. a. fatineren , als fatijn glad en
van Uranus en P'esta, de god des hemelt
racht maken; v. n. t. ae sard. als fatijn
en der aarde ; t. d'astr. de planeet Sa.turnus ; t. de chim. ann. lood, o.; sucre de
fchijnende. Satin g , e, adj. (peau, papier),
loodfuiker, o.; fig. de tijd.
glad (vel, papier).
g
aturnien, tie, adj. (inns.) treurig, droef.
Satire , Satyre, f. fchimpfchrift, - dick t ,
kekelfchrift, fpotfchrift, o. Les — s de
geestig, zwaarmoedig.
Horace, de fpot-, hekelfchriften van Saturniens, in. pl. t. Whist. eccl. Dude attn•
Horatius.
hangers van Saturnus, die het huwelijk
veroordeelden.
Satirique, adj. fpottend, fchimpend, fatieen 'portend ge- Saturnin, m. faturnine of loodkleurigeflang
risk. Un discours
in ladle, vr.
fprek. Un homme een fatiriek man;
s. tn. hekeldichter, hekelaar,, berisper, Satyre, m. later, halfgod der Heidenen,
fchimpdichter.
half mensch en half bok ; boschgod ; t.
d'hist. nat. dagkapel, y r.; fig. Un vieux
Satiriquement; adv. op eene fpottende,fchimpende , hekelende , fat iri eke wijze.
een Dud geil man, een Dude bok.
Satiriser, v. a. heketen, befpotten, fatiriek Satyre, f. t d'art. bijtend gedicht fchimp.
waken, doorhalen.
dicht bij de Grieken, o. Zie ve;derSati
re.
Satisfaction , f. voldoening ; tevredenheid , Satyrel, zie Satirique.
yr. genoegen, 0 . Queue douce — pour un Satyriase, f. Satyriasis, in. zie Priapisme.
pore, welk een zoet genoegen veer eenen Satyriasme, m. lendepijn, voortrpruitenele
nit eene al to groote geilheid, yr.
vader. L'affaire se passa a la — de tout
t. de bat. flandelkruid, o.
le monde, de zaak liep of tot tevreden. Satyrion,
heid van elk een. Faire — a q. q. (peon Satorique, zie Satirique.
Sauce
,
f.
fares. tine — fade, rousse, eons
a offense, iemand voldoening geven, dien
men he-eft' beleedigd.
info, bruine faus.
douce, zoete fans.
lice, gebondene fans. — aux oignons
Satisfactoire, adj. t. de dogm. voldoening.
vijen faus. — du tabac, fans voor, or
La wort de Jesus Christ est — pour toes
den tabak; fig. fam. ou prov. La — vaut
les homilies, de dood van yezus Christus
is voldoende voor alle menfchen.
mieux que le Poisson , de faus is beter dan de
visch; de kool is het fop niet waardig;
Satisfaire . , v. a. voldoen tevreden flellen,
genoegen geven • betalen. 11 est malaise
de bijzaken zijn beter dan de hoofd.
het is onmogelijk al
'
zaak. Il ne sait a queue — manger le poisde — tout le monde,
le menfchen to voldoen. Je suis satisfait
son, hij weer niet hoe hij die visch zal
de votre reponse, ik ben over nw anteten; hoe hij die zaak meet behandelen.
%word voldaan. Dieu merci, le voila saSi vous ne le trouvez pas bon, faites y une
zoo het niet Haar uwen zin is, doe
tisfait, God zij dank , hij is tevreden gehet clan borer; wilt gif niet, laat het
field, betaald. Ce sont des enfants qui
sarisfont leurs parens, dat zijn kinderen
dan flaaos. Vous ne sauriez faire ore mettre
die hunne orders genoegen geven • v. n.
un bonne — a cela, cela ne vaut rien a la'
que vous mettiez, gij kunt dit op gee.
.—q. ch., aan lets voldoen, voldoening
a son devoir,
geven, gehoorzamen.
nerlei wifze verbloeme?, het deugt niets,
zijnen pligt vervullen. un payewar voor manteltje ook doze zaak
wilt omhangen. 11 est bon a toutes — s.
3nent, aan eene betaling voldoen. Une
men kan hem overal toe gebruiken.
seule reponse pent — a cette question, een
enkel antwoord kan aan zijne vraag volnest que d'appetit, honger is de beste
a sa parole, zijn woord
faus. On ne suit a quelle — le mettre,
doening geven.
=ft*
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ran weer niet , swat men van hem zal
oaken; waartoe men 'hew gebruiken zal.
Faire la — a q. q., iemand zijne meening, de waarheid zeggen, de ooren wasfchen.
Saucer, v. a. in de fans deepen, inflippen.
Saucez votre pain, la sauce est bonne, doop uw
brood in de fans, de fans is goed. --one
medallic, eenen koperen gedenkpenning
overzilveren. Des feuilles saucees, met
zeewater befpreagde bladeren; fig. fam.
On l'a bien sauce , men heeft hem braaf
de oore,n gewasfchen, verwijtingen gegeven. 11 a etc': sauce dans la bone , hij is
in het flik gevallen.
Saucier , m. fausmaker ; t. de mar. het ijzeren fpoor , waarin de voet van de fpil
fleet, of de fpilpan.
Sauciere, f. fauskom.
Saucisse, f. faucijs- , bread-, metworst ; t.
de min. pijp van eene born ; Jiang, loopend veer in eene mijn.
Saucisseur, m. fpekflager.
Saucissier, m. ere , f. die faucijfen maakt.
Saucisson , m. dikke vleeschworst ; kruidworst, heeling, — volant, luchtflang,
foort van zwermer.
Sauf, ve , adj. veilig, behouden, buiten
gevaar, onbefchadigd. 11 a en la vie —ve,
hij is met 'het leven daaraf gekomen.
Sain et —, frisch en gezond. Avoir vie
et bagues — yes, 'even ;en goederen verzekerd hebben, zijn /even en zijne goederen behouden; —, prep. onbefchadigd,
behoudens ; uitgezonderd, uitgenomen.
— votre honneur, votre respect , behoudens
owe eer, behoudens den eerbied , dien ik
fchuldig ben. — erreur de calcul, nitgenomen, buiten misrekening. — au demandeur a se pourvoir, met voorbehoud des
eifchers rags om zich te voorzien; t. de
pal. — huitaine, met voorbehoud op een
hooger gebod binnen acht dagen. l'appel, met beroeping op hooger geregtshof.
J'y consens, — a changer, ik flem daarin
toe , met beding, dat men veranderen,
verwisfelen kan. — correction, onderverbetering.
Sauf- conduit , m. vrijgeleidebrief, m. vrijgeleide, o. On lui a accorde un —, men
heeft hem eenen vrijgeleidebrief verleend. 11 a un — de ses creanciers , hij
heeft eenen vrijgeleibriefvan zijnefchuldeifchers.
;gauge, f. t. de bot. falie.
cotonnee , wollige falie.
Saugren6e, f. in zout water afgekookte , en
met boter en fi ne kruiden toebereide
erwten.
Saugrenu, e, adj. fam. ong'erijmd, belagchelijk,zouteloos, zer. Une question, reponse
e, eene belagchelijke, domme vraag,
antwoord. Un conte
ongerijmd verhaal.
Saugue , f. vischfchuitje nit Provence, o.
Sauguzdes, m. p1. Indisch katoen.
Saule , m. wilg, wilgenboom.
pleureur
ou a rameaux pendants, treurwilg.
Saumaque,f. t. de mar. fmak , vr. froakfchip.
Saumátre , saumache , somache, adj. Eau — ,
t. de mar. brak.ater. Un goat -, zoutige , ziltige fmaak.
Saumde, f. omtrent een morgen land.
Saumier, m. t. de path. zalm harpoen.
Saumiere, zie Jaumiere.
Saumon, m. zalm. Une here de
een
zainskop. tJue darne ou dalle de —, eene
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moot zalm, t. de plomb. flaf, blok of
klomp loud. Etain en — s, tin in flaven
t. de cir. frnelttrog voor waskaarfen; t.
de mar. ballastfchuitje, fchuitje me:ballast , o.
Saumone , e, adj. Truite— e ,zalmforelle,vr.
Saumon,eau,saumonceau,m.k/e;ne off onge zalna
Saumurage, m. het leggen in de petrel.
t. de path. in 1Vormandii,
Saumonelle ,
foort van lokaas voor den zalm, witvisch (menuise).
Saumure , f. petrel. — de la terre , zoutwater,, dat in de onderaardfche gangen loops.
Saumure, e, adj. gezouten.
Saunage , m. zouthandel.
Sauner, v. n. zout maken, - zieden.
Saunerie , f. zoutmagazijn , o. zoutziederij
zoutput; zoutmaken, o.
Saunier , m. zoutmaker,zoutverkooper, zouthandelaar ; prov. 11 se fait payer comme
un hij laat zich niet afdingen ; hij
bergs niet.
Sauniere, f. zouthak , zoutpot, m.
Saupe , f. zekere visch, foort van brafern,te.
Saupiquet , m, eetlust verwekkende, flerke
fans, vr.
Saupoudrer, v. a. met zout, met meel befprengen , beflrooijen ; befprenkelen. —
de la viande, vleesch met zees befprengen, un poisson avec de la farine , ece
nen visch met meel beflrooijen.
Sauquene, f. kleine goudvisch, m.
Saur, adj. hareng — ou sauret , bokking, m.
Saurage , m. het eerfle fear van eenen vogel
voor het ruijen.
Saure , adj. donker geel, geel bruin. Un
cheval —, een docker geel paard; t. de
fauc. Un ^oiseau een valk die nog niet
geruid heeft; t. de mar. ballast der gaa
leijen; m. zekere visch, foort van zalnsfnoek.
Satire',
bastaard makreel.
Saurer, v. a. haring rooken.
Sauret, zie Saur.
Sauriens, m. pl. orde, verdeeling van tie
klasfe der kruipende dieren, der hage.
disfen, enz.
t Saurir, v. a. zie Saler.
Saurisserie, f. plaats waar haringengerookt
worden.
Saurissage , f. het rooken van haringen.
Saurisseur, saurissorier,
haringrooker.
Saurite , f. t. d'hist. nat. flang van Carolina
zonder vergift ; fleen, dien men, volgene Plinius , vindt in den buik van ee.
ne hagedis.
Saussaie , saucaie, f. wilgenbosch, o.
SauSse, f. warm vocht ont de kleur van het
good te verheffen, o.
Saussure , f. t. de jard. Greffe en —, het enten van lootjes in de wortels , van den
boom afgezonderd.
Saut, m. !prong. — en l'air, luchtfprong ;
fam. II y est monte d'un plain hij is
met eenen [prong daarop gefprongen.
Au — du lit, bij het opflaan_uit het bed.
De simple soldat, it est devenu capitaine
tout d'un d'un plain van gemeen
foldaat is hij op eens kopmen, kapitein
geworden. 11 a fait le — de Pair, hij is
opgehangen geworden. Le — d'Allemand,
van tafel near bed. II n'a pas encore fait
le —, hij is nog niet tot beguit gekomen. 11 lui fit faire le — de Bretan, hij
liet hem in het worstelen over zijn been
vallen; waterval (chute d'eau). 11 y a
Dddd
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deux dans cette riviare, daar zijn
twee watervallen in deze rivier. — de
Loup, foot aan het einde eener laan ; t.
de mus. overgang van eenen toon op den
anderen,,
Sautage , m. het fpringen op ingepakte haringen.
Sautant, e, adj. t. de bias. fpringende t o yereindfiaande.
Saute, f. t. de mar. — de vent, het [chitlifk omdraaijen van den wind, uitfchot
van den wind, in.
zie
t Sauteler, v. 13. huppelen, fpringen
oautiller.
Sautelle, f. t. de vign. wijngaardrank, dien
men met den wortel verplant, m.
Sauter, v. fpringen, opfpringen. de
haut en bas , van boven naar beneden fpringen. — en arriere , achteruit fpringen.
— h pieds joints, geli/ks voets fpringen.
— par dessus une hale, par la fenetre, over
eene heg, uit het verifier fpringen.
Banta de dessus un arbre, hij fprong van
eenen boom. — an travers d'un cercle , door
eenen hoepel fpringen. L'oiseau saute de
branche en branche , de vogel fprinpt van
den eenen tak op deo anderen. Faire —
an Chien par dessus un baton, eenen hond
over eenen fink laten fpringen. Le vaisseau a saut6, het [chip is in de lue;3t geftrongen. La porte a sauce , de deur is
open gefprongen; fig. — an con de q.
q• iemand ors den halt vallen. Cela
saute aux yeux, dat vast in de oogere,
dat is klaar; dat kan leder bemerken,
dat loop: in het oog. Il a sauti de place
de lieutenant a Celle de colonel, hij is
van de plaate van luitenant tot die van
overlie opgefProngen. Cette folie lui coata bien cher, sa terre en a sauté, deze gekheld kwam hem duur to Haan , hij heeft
zips landgoed daarvoor mosten verkoopen. Faire — q. q., iemand doom tai.
lui fit
melon, nit den zadel
un oeil hors de la tote, hij fleeg hem
een oog nit het hoold. 11 it — le ministre, hij liet den minister vane's; hij
maakte, dat hij van zijnen post ontflagen nerd. Faire un bordel, eon hoerenhuis uitroeifen; t. de mar. Le vent a
sauté du nord a Pest, de wind is van het
noorden naar het westen omgefprongen.
l'abordage, bij den vijand overenteren. Le vent sautoit de rumb en rumb,
de wind lisp gedurig one, van de eene
fprinfireek in de andere; v. a. (franchir)
gen, overfpringen. un fossh, over eene gracht fpringen. — le bane, over de
bank fpringen. je lui ferai — les degrls,
rk zal hem de trappen afwerpen ; fig.
fam. — le baton, lets moeten doen, lets
toeftemmen. It ne vouloit pas l'epouser,
on lui a fait a le baton , hij wilds haar
niet trouwen, men heeft hem daartoe
gedwongen. Vous avez sauté deux lignes,
gij kebt twee regels overgellagen.
Sautereau, m. kleine fpringer ; t. de luth.
wippertfe, dat de fnaren op eene klaveeimbaal raakt en doet Ipreken; t. d'art.
enzeker, niet juist fchietend 0 1: ge[chest, o. (vieux); pl. —x tie Brie, word:
gezegd van hobbelige wegen, waarover
gereden words, en men danfchokken krijgt.
Sauterelle , f. fprinkhaan m.; m. t. de charp.
de math. d'art. zwei, houten fchroefpasfir (faun() equerre).
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Sauteur, nt, a se, f. fp-Inger, fpringfier.
Les danseurs de corde et les s, de koordedansers en de fpringers ; t. d'hist. nat.
fpring- of vliegende visch , foort van harder (rouge volant). — de mer, zie Lan*
aardvloo (altise).
gouste. Foes
Sauteuse, f. zeebaars, m.; reps van den
olmboom, yr.
Sautillement, m. huppeling, fpringing, yr.
Sautiller, v. n. huppelen, fpringen. Les oiseaux sautillent au lieu de marcher, de vs.
gels huppelen in plaats van gaan.
Sautoir,, m. t. de bias. fchuinsch S:. ,dndries
kruis in een wapenfchild, o. Deux clefs,
mises , posees en —, twee in het kruis
over elkander gelegde ; t. d'horl.
foort van onrust in een uur,verk.
Sautriaux, in. pl. fpringhouten bij de tel..
pif twerkers , o.
Sauvagage, Witte katoen van Surate, o.
Sauvage, sauvetage ou sauveraent, m. t. de
mat. het bergen of redden van goederen
hi] eerie J;:hipbreele.
Situvage, adj. wild, menichenfchew. Les
bates — 5, de Wilde dieren. Les sangliers,
lee lions, les tigres sont des animaux s,
de wilds zwifnen, de leenwen, tijgers
beesten. Un canard, un chat
zifn
eene wilds tend, kat. Un peuple
eon wild y olk. Des lieux — s (incultes) 9
W ilde, woeste plaatfen. Des plantes —5,
wilds planters. Un oiseau een Wilds
vogel. Feu —, fchurft in het aangezigt ; fig. Une phrase —, eene harde,
ongewone fpreekvijze; een wilds. Les
s de l'Ametique , de l'Asie, de wilden
van Amerika, van "ha..
ongeente
t. de jard.
Sauvageon,
boom.
Sauvagerie, f. karakter van hem die wild
heft, o. woestheid; een alleen liggend
buitengoed , a.
Sauvag&ses, f. pl. t. de bot. planten nit de
vilfde klasfe, viff vezeltfes hebbende.
Sau-vagesse, f. wilde vrouw.
Sauvagëtá, f. eigenfchap van eenen
Sauvagin, e, adj. dat den fmaak van wilds
wilds fmaak.
watervogels heeft. GoAt
Sauvagine, f. wilds watervogels; Wilde reek;
bij de bontwerkers, gene rewe held der
wilds dieren, als die van hazen, bun'legs, vosfen, wezels enz., pelterij, vr.
bontwerk, o. (katoen, o.
Sauvagurêes, m. p1. foort van Oost•Indisch
Sauve, adj. fain. van Sauf.
Sauve-garde , f. befcherming, befchutting,
bewaring. On l's mis en la protection et— du
prince, men heeft hem onder de bercher.
ming en befchutting des vorsten gefield;
fchutbrief, tn. Il a obtenu une hij
heeft eenen fchutbrief verkregen; t. de
gu. foldaat die tot befcherming lig: ;
wacht ter beveiliging. Le general leer
envoya une de generaal zond hun eene y acht ter beveiliging; t. de mar. zorg
of rustlijn. — du gouvernail, borgfbrop
van het roer. — de beaupre, leijer,
waarmede men op de boegfpriet uitloopt,
loopfiag. d'echelle, touwen valreep.
Franfche paarlijn, welke awe
—decombat,
beide zifden niet ver boven water op het
groote
t.
d'hist.
nat.
fehip is gefpijkerd;
iinierikaanfcha hagedis; fig. La modestie est souvent une — qui se donne l'orgueil, de zedigheid is dikwijls een many
tel vac befchutting s dien de hoogmoed
zick
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zich onshangt. Je m'en ferois une
ik Savant , e, adj. geleerd, verfiandig, ervae
zou daarin bercherming zoeken.
ren, kundig. 04 avez vous appris cela ?
Sauvement, m. redding, behoudenis , yr. Le
vous aces bien — Ivaar hebt gij dat gevaisseau est arrive en bon —, het fchip is geleerd? gij zijt zeer geleerd. Apres tout
ce qu'il
lakkig , behouden binnen geloopen.
dit, je n'en sais pas plus —,
Sauve-raban ou torde , m. t. de mar. touwna alles wat hij mij heeft gezegd, ben
ring ; firop op de onderra.
ik niet verfiandiger,, ervarener. Cette
Sauve-vie f. Doradilla, rue des murailles,
fille est trop
e, dit meisje is te gof. roost van miltkrnid, fleenruit ef ruite.
leerd , te kundig ; s. Les — s du dernier
Sauver , v. a. redden, verlosten , behouden;
siècle, de geleerden van de laatfle eeuw.
fkaren. 11 a sauve la vale, hij heeft de
Sa soeur est une — e, zijne zuster is es.
fiad gered. 11 m'a sauve d'entre les mains
ne geleerde. Un faux —, een fchijngedes ennemis, hij heefe mij verlost nit de
leerde, een geleerde in naam.
handers der vifanden. VOL.'S m'avez sauve Savantasse , in. waanwijze , weetal , een ge.
la vie „g. ij hebt mij het levee gered. sauleerde gek.
ye qui pent, een ieder berge al wat hij Savattissime, adv. zeer geleerd ,overgeleerd.
kan ; redde zich , wie kan. Ce juge lui Savate, f. oude fchoen, m. flof,vr.briefbode,m.
a sauve la cords , deze regter heeft hem Savaterie , f. plaats , lvaar men oude fchoevan de galg geholpen , bevrijd. I1 lui a
nen verkoopt , oude-fchoenmarkt.
sauve les depens , hij heeft hem de kosten Saveneau , savoneau ,
savenelle, f. t. de
pech. net op twee flokeen, 0.
berpaard. — les apparences , le dehors,
den uiterlijken
bewaren, vermij- Saveter, v. a. fam. flordig arbeiden, knoeiden. — un coup (le parer), cones floss
fen, broddelen.
afweren, ontwijken. — une dissonance , S aveterie, f. oude fchoenen; flaat van eenen
een wangeluid herflellen. -. les detauts
fchoenlapper, n2.
d'un ouvrage , de gebreken van een iverk Savetier,
fchoenlapper ; fig. knoeijer,
verbergen; prov. Sauver la chevre et les
broddelaar.
choux, alles redden, op geenerlei wijze Saveur, f. fmaak, geur, en. La bonne eau
to kort fchieten; zalig maken; verlosn'a point de --, het goede water heeft
fen. Nous sommes sauves par les merites
geenen fmaak.
de J. Christ, wit worden door de ver- Savinier,, zie Sabine.
diensten van 7. Christus zalig gemaakt. Savoir,, v. a. weten, kennen, verflaan ;kunDieu a envoys son fill unique pour — le
nen. Je Wen veux rien
ik wil niets
genre humain, God heeft zijnen eenigge.
daarvan weten. 11 salt notre secret , hij
boren zoongezonden, om het menfchelijke
weet ons geheim. Ils ne savent pas leur
geflacht te verlosfen, zalig to makes.
devoir, zi j kennen hunnen pligt niet.
Se —, v. refl. zich redden, vlugten, oatSavez-vous le chemin ? weet gij den wee
fnappen , zich verlosfen; zalig worden,
qu'il le sache, gave God, dat
zijne zaligheid uitwerken. Se — de prihij het wise. Je le lui ferai , ik zal het
son, uit de gevangenis vlugten. Il se
hem laten, doen weten. 11 n'y a personae
saliva dans une êglise, hij redde zich ,
que je sache , zoo veel iii west, mijnt
vlugtte in eene kerk. II s'est sauve a tonwetens , is er ?demand. Savez-vous le
tes jambes , hij if in aller ijl, /mast,
Grec et le Latin ? verflaat gij, kunt gel
ontfnapt ; zich fchadeloos gelle y . 11 vend
het Grieksch en Latijn. je viendrai quand
ses draps a _bon marche s *mais it se sauve
je vous saurai
ik zal komen , wancur la quantitê hij verkoopt zijne lakens
neer ik verneem, dat gij herf1,1d zijt.
good koop , maar door de menigte felt
11 ne sait pas son metier, hij verfiaat zijtt
hij zich fchadeloos ; fig. Se — pair les
handwerk niet. Dieu sait que vous serez
vignes, par lee marais , par les broussailles ,
bien recu, God weet, dat gij wel zult
zich zoeken zoo veel mogelijk , zoo goed
opgenomen warden. Dieu sait, si j'en ai
men kart, nit de verlegenheid, verwaren la pensc.'e , God weet, of ik het in den
ring to trekken.
zin gehad hob. Savez-vous votre lecon?
Sauvetage, m. t. de mar. Bouêe de —, redkunt gij owe les? 11 salt mieux qu'il ne
dingboei , om fpoedig in het water to
dit, hij weet beter,, dan hij zegt; hij
werpen, als er een man over boord gefpreekt tegen zijn geweren. Vous verrez
vallen is.
ce que je sais faire , gij zult zien, wat ik
t Sativete, f. zekerheid.
doen kan, waartoe ik in flaat ben. Je
Sauve-terre on Breche de Comm ages, f. t.
ne saurois venir, ik kan nior komen.
de min. zwart marmer met witte of gele
hij kan
ne sauroit faire ce que vous
aderen van Sauveterre.
niet doen, hetgeen gij zegt. Ne sauriezSauveur, m. redder, verlosfer , behouder ;
vous aller jusque la ? kunt gij zoo ver niet
heiland, zaligmaker. Le — du monde,
gases? Je lui ai fait — votre arrivêe, ik
de heiland der wereld. J. Christ noire
heb hem uwe aankomst late!; weten. Je
—,
Christus onze zaligmaker ; t. de
n'en sais rien d'assure , mais it le salt de
mar. berger van gefirande goederen.
bonne part , ik weet er niets zekers van,
Savacou ou
m. t. d'hist. nat. foort
maar hij weet het van goeder hand. Oa
van ilmerikaanfthe lepolaar.
tachete ,
fait a
que cette maison est a yendre,
kreeftenvanger.
men doet hiermede weten
dat dit
Savamment , adv. verflandiglijk , geleerdee
huts to koop is. Au vu et au on de tout
lijk , op eene geleerde wijze. Il pane—,
le monde, openlijk , voor elks oogen. Un
hij fpreekt op eene geleerde
je ne sais qui , me l'a dit, een zeker ie.
Savana, f. t. d'hist. nat. vogel van het gewand, eon, ik weet niet wie, een onbeflacht der vliegenvangers in elmerika.
kende , heeft het mij gezegd. — bon gre,
Savane ou Savanne , 1. harswoud in Canagoeden dank weten ; prov. 11 salt le fin
da, o.; grasvlakte, onvruchtbare weide in
du fin , it en sait plus d'un, plus d'une,
voor hem is niets verbfrgene hij weet
Ddcid2
let

1166
SA V'
Les. Il salt tones les foires de Champagne,
hit heeft eene groote wereldkennis. Sait
bien peu faire , qui cela ne sait faire, die
dit niet kan, kan wel niets. Vous
savez le trantran des affaires, gij weet wat
er op loon. Il ne sait ni A ni B, hij kent geene
A voor eene B. A—, c'est , to weten ,
dat is nog to weten , dat is nog de vraag ;
namelijk. C'est si on vous le dira,
het is nog de vraag, of men het u ziggett zal. Je vous envoie ici les marchandiik zend u bier de volses suivantes,
gende koopivaren, to weten, namelijk.
Savoir, kennis, wetenfchap , kunde , yr.
j'admire, son —, ik bewosider zijne kennis , kunde. Les gees de —, de geleerden.
Savoir-faire , m. wetenfthap, bekwaamheid ,
hebbelijkheid, behandeling, manier van
doen. 11 vit de son —, hij leeft van zij
no bekwaamheid. 11 en viendra a bout par
son —, hij zal door zijne bekwaamheid
wel teregt kon:en.
Savoir-vivre , m. befcbaafdheid wereldkennis , welgemanierdheid, yr. Il n'a pas
de —, hij weer niet to leven, hij beefs
geene welgemanierdheid.
Savon m. zeep, vr. Cette tache s'en ira an
deze vlak zal met zeep er uitgaan.
Savonates, f. pl. t. de chim. verbinding vats
vlugtige olie mer verfchillende bazes.
Savoniere, f. zie Cychnis, Saponaire.
Savonnage, m. wasfchen met zeep,' inzee•
pen, zeepwater,, zeepfop , o. Mettre du
tinge au —, linnen in zeepfop doen.
Savonner, v. a. zeepen, inzeepen, met zeep
^ asichen; fig. berispen, doorhalen.
Savonnerie, f. zeepziederij.
Savonnette, f. zeepbal, favonetbal, vlekbal, — de mer, ronde hoop, klomp
tchuim van vischkuit en fchelpen, dien
men wel vied: aan den Dever der zee,
die in water fchuimt ; t. de bot. zeepbes
van den zeepboom in Amerika.
Savenneux, se, adj. zeepachtig.
Savonnier, m. zeepzieder ; zeepboom.
Savonniere , zee Saponnaire.
Savonnoir, m. gezeept vilt om de kaarten to
glanzen , 0.
Savonule, f. t. de chim. ruikende of vlugtige zeep.
Savourement, m. p. u. fmaken, proeven, o.
nafmaak, ns.
favourer, v. a.fmaken,met aandacht en vermaakproeven; leppen. Savourez un peu ce
vin, proef dien win eons regt; fig. — les
plaisirs, de genoegens fmaken , genieten.
Savouret , in. pop. mergbeen , o. mergpijp,vr.
Savoureusement, adv. met fmaak. Manger
—, met fmaak eten.
Savoureux , se, adj.fmakelifk,geurig,lekker.
Savoyard, m. t. de mapr. morfig rnentch ;
lemperd.
Sayre, saurean, m. t. de peck. zeker vischnet ,
Port van zegen.
Saxatile, adj. ousfchen de fleenen groeijende. Une plante , eene plant, , die ensfchen de fleenen groeit.
Saxifrage , f. Rompt-pierre , m. t. de bot. fleenbreke ; adj. t. de med. zie Lithontriptique.
Saxicares, m. pl. foort van iveekdier of flak.
Saxifragees, f. pl. t. de bot. gellacht der
fleenbreke, fleenbreekachtige planten.
Saxigines, m. pl. t. d'hist. nat. zeewormen,
die door hare menigte klippen, rotten
veroorzaken.
&ye, saie, f. [sort van fergie.
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Sayette, sagiette, F. fajet , o.
Sayetterie, f. fajetfabrijk.
Sayetteur,, m. fajetfabrikant.
Sayon, m. oude grove foldatenkleediteg r vr.
t Sayrer, v. a. vertoernen.
Sbire , m. geregtsdienaar in Italie.
Scabelle, zie Scabille.
Scabellon ,
voetfluk, o. piedeflal van een
borstbeeld, m.
Scabie, f. t. de med. z :e Gale.
Scabieuse , f. t. de bor. fchurftkruid (sca•
biosa), o.
Scabieux, se, adj. fchurftachtig. Eruption
— se, fchurftachtige uitflag.
Scabille, f. muzifkielfirument der nude Ronzeinen, [sort van blaasbale, - balg,
die een aardig geluid gal:
Scabre , adj. t. de bot. hard , ruw. Des feuil.
les
s, ruwe bladeren.
Scabreux , se, adj. hobbelig, oneffen. Un
chemin—, eenhobbelige weg; fig. gevaarlijk; moeijelijk , zorgelijk. Une affaire
— se, eene moeijelijke , gevaarlijke zaak.
Scabrides , f. pl. t. de bot, planten met ruwe bladeren.
Scabrosite, f. t. de bot. ruwheid.
Scalaire, f. t. d'hist. nat. zekerefthelp;wenteltrap.
Scalata, m. zie Escalier.
Scalde, m. dienaar van den go'lcdienst der
oude Celten , die aan de Barden der Scandinaven beantwoordde.
Scalegres, f. pl. foort van /leen nit het
bergzout.
Scaldicacalli , m. t. de bor. boom van Malabar.
Scale, echelle, f. jchaal, ladder van de Levant.
Scalene, adj. t. d'anat. ongelijkzijclig. Muscles — 5, ongelijkzijdige fpieren; t. de
glom. Triangle —, ongelijkzijdiee dried.
hoek, waarvan alle zijden ongelijk zijn.
Scaligerin, - ienne, adj. zie Critique.
Scalme, f. t. de mar. riemklomp, vz. riem.
boord , o. zie Tolet on Toilet.
Scalope, m. wilde Amerikaanfche rot, yr.
calpel,rn.t.de chin fnijmes der wondheelers,o.
Scalvine Calebasse, f. kalebas , kalbasflesch (gourde).
Scamasaxe, m. foort van dolk.
Scamitte, f. katoen van den Archipel, o.
Scammonee, f. t. de bot. purgeerkruid (scam.
monium), o.
Scammonite, m. fcammoniewijn.
Scandale, m. ergernis , y r. aanfloot; op.
zien , o. La predication de la croix a ete
un — pour les Juifs , de prediking van het
kruis is den 7oden eene ergernis geweest.
Pierre de , fleen des aanftoots. La vie
qu'il mene, porte hit leven, dat hij
leidt-, geeft opzien, ergernis. Cela fut
d'un grand — dans tout le voisinage, dit
maakte een groot opzien in de geheele
buurt.
Scandalensement, adv. ergerlijk, aanflootelifk, op eene aanflooteliike wijze.
Scandaleux , se, adj. aanfloatelijk , erger.
dat is een aanC'est un livre
flootelijk boek. Une vie — se, een ergerlijk leven.
Scandaliser, v. a. ergeren aanfloot geven.
On fat scandalise de sa conduite, men ergerde zich over zijn gedrag. Se —, v. r.
zich ergeren. 11 se scandalise de tout , hij
ergert zich over alles. Ne vous scandalisez pas de ce qu'ii erger n niet over
hetgeen hij u zegt.
Scan.
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Scandebec ou Brfilebec , m ^ foort van outer Seeau, scel m. zegel , o, waking, m. Le
waarmede de visch zijnen mond warmt.
— roi de France, het zegel van den
Scander, v. a. t. poet. fcanderen , verzen met
koning van Frankrijk. Le garde du —
voeten, volgens de voeten afmeten.

Scandix , f t. de bot. foort van kervel.
Scansion , f. t. poet. afmeting van verzen,
fcandering.

cape, f. ankerflang.
Scaplia t. d'anat. been der voorhand ,
'
handwortelbeen,
o.; de binnen oorfchijf,
vr.; t. de chir. loon van verband, em
aan het hoofd of aan het voorhoofd to
laten , o.
Scaphandre , zwemkleed , kleed van kurk
of van blazer; vol lacht, om zich op het
water to houden, o.
Scaphe , f. fchuit.
caphe, m. t. d'hist. anc. kleine zonnewijzer of naald der ouden.
Scaphidies, in. pl. t. d'hist. nat. kevers, die
gelijk eene [chair zijn.
Scaphisme , an. t. d'hist. anc. ligchaamsflraf
der ouden, waarbij de misdadiger ingefpijkerd werd tusfchen twee planken gelijk eene fchuit, waarbij handen, voeten ea hoofd uitflaken.
Scaphoide, adj. t. d'ant. gelijk eene fchuit,
dat de gedaante eener fchuit heeft. L'os
—, de hand- en voetwortel, het been dat
de gedaante eener fchuit heeft.
Scapiforme, adj. t. de bot. dat de gedaante
van eene fchaft heeft, fchaftvormig.
Scapolite ou paranthine , f. t. de min. gebladerd, klaar kristal, 0, fcapoli.
ScaPulaire,
fcapulier, fchoudergewaa d
van orntrent een voet breed , gelijk de
Bernhardijner monniken er een in het
zwart dragen; twee flukjes tenor gewijde flof, met lintjes aan elkander gehecht, die de geestelijken op het lijf
dragon; t. de chir. fchouder draagband;
adj. t. d'anat. Veines fchouderaderen.
Scarabee, m. fchalbijter, zekere kever ,
waarvan verfcheidene foorten zijn; eenige afdrukken van gefnedene fleenen
nit
Scarabeides, f. pl. t. d'hist. nat. het geflacht
der kevers.
Scaramouche, m. hansworst, naam van eenen Italiaanfchen tooneelfpeler,harlekijn.
t Scarbillat, adj, levendig, op zijn gemak.
Scarchir, t. d'hist. nat. foort van halve
Bend, kruipe%de eend in .Egypte, yr.
Scardasses, f. pl. grodre wolkaarde.
Scare , m. zekere fchoone visch, foort van
lipvisch.

Scarieux, se , adj. t. de bot. Feuille — se,

droog . blad , dat bij het aantaken met
den vsnger eenig geluid geeft.
Scarificateur, m. t. de chir. kerfenes of flap.
ljzer,, kopmes, o.
Scarificationf. kopping fcherving , infnijding in d'e bovenhuid.
Scarifier , v. a. t. de chim. koppen, fcherven,
in de bovenhuid klejne infnijdingen

Scrriatkesen;m. pl. fchildvleugelige infekten.
t. d'hist, nat. iimerikaanerche
Scarlate,
roode vogel, kardinaal.

Scarlatine, adj. t. de

mOd,

lakenkoorts.

Fievre

fthar-

-

Scarole ou scariole, f. zie Escarole.
Scason ou scazon,
t. poet. lat. foort van
Latijnsch vers, hinkend jambisch vers, 0.
t. de corn. roeaehtige kaneel o.

$cavisson on Escavisson,

de zegelbewaarder. II y apposa, it y mit
son —, hij zette, hij drukte zijn zegel
daarop. Le — êtoit presque tout efface,
het zegel was bijna geheel nitgeveegd,
onkenbaar. Donner le — les x a q. q.,
iemand het zegel, de zegels overgeven,
hem tot zegelbewaarder maken; t. de hot.
— de Salomon, zie Genouillet. — de No..
tre Dame ou de la Vierge, zie Racine vier..
ge; fig. lVlettre le — sur q. ch., lets eine
digen; het zegel daarop drukken.
Scalans, m. visch tot lokaas.
Scelerat, e, adj. boos, fnood, fchurk- of
fchelmachtig, ondeugend. Une action —e,
eene fnoode daad. Un homme een
fchurkachtig, ondeugend mensch.
Scelerat, m..e , 1. booswicht,fchurk,fchelm.
Sceleratesse, f. boosheid, fnoodheid, fehetSceleratisme, tn. plan van fnoodheid, fehelmerij , 0.

Scéletopee ou squ616toppee, f. t. d'anat. de

kunst om een fkelet ofgeraamte to makers.
Scelite, f. fleen , die een menfchelijk been
voerflelt , daarvan de gedaante heeft.
Scellage, m. — de petites glaces, kleinefplogelglazen zamen vastrnaken, o.
Scene, geregtelijk zegel , o. verzegee
ling, yr. Ses papiers soot sous le — ,
zijne papieren zijn onder geregtelijk
zegel , zee's; verzegeld. 11 est mort, et
l'on a appose, mis le — sur la porte, hij
is dood, en men heeft het geregtelijiie
zegel op de deur gedrukt , aan do deur
gehangen.
Scellement, m. t. de mac. het metfelen van
krammen of bouten in eenen muur; t. de
chim, eene flesch enz. met pek, lak of
Karst verzegelen, zoo dat ergeene !ache
kan inkomen.
Steller, v. a. zegelen , bezegelen, verzegee
len. — on acte, eene akte zegelen. — en
cire verte , met grotto was bezegelen.
une porte, eene deur verzegelen. une
bouteille, eene flesch met pik enz. verzegelen; t; de mac. — des crampons dans
une muraille, krammen in eenen enuur
metfelen, vast waken; fig, bekrachtigen,
bevestigen.
Scelleur,, m. zegelaar. Le — de la chance..
lerie d'un tribunal, de zegelaar van do
kanfelarij eener regtbank.
Scelothyre, scelotyrbe, f. dans van St. Guy,
van St. Veit, m.; t. de m6d. krampach•
tige beweging der beenen.
Scne, f. vertoenplaats , yr. tooneel, o. Ii
n'a pas pare sur la —, hij is niet op hot
tooneel verfchenen, La — representoit
fork, het tooneel flelde een woad voor.
La — est a Anvers, de vertoonplaats is
to ..elntwerpen. Cette — est trop longue,
die tooneel, bedrijf is to lang. C'êtoit
tine plaisante dat was eene koddigs
vertooning. L'entree d'un acteur fait nue
nouvelle —, de opkomst van eenen tooneelrpeler maakt een nieuw tooneel.
L'avant —, het voortooneel ; fig. fam. go.
raas, voorval, geweld, fchouwfpel o.
Une triste
een droevig fchouwfpel. La
s'est passee chez lui , het geweld, veerval , de zaak is in zijn huis gebeurd.
Crier a faire fchreettwen, dat de menfchen op do flraat blifren Naas.
D d 3
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Scenique, adj. tot het tooneel behoorende.
Les jeux — s, de tooneelfpelen(der ouden).
Scenite m. et f. die onder eene tent woont,
'
tentbewoner,
-beivoonfler.
Scenographic, f. t. mil. affchetfing van eene
vesting ; t. de point. tooneelfchilderkunst;
t. de math. afrchetling , teekening van een
vergezigt, in het verfchiet.
Scenographique , adj. in het vetfchiet getee.
kend enz., zie het vorige woord.
Scenographiquement, adv. volgens de regels
van een vergezigt.
Scenopegies, f.pl. loofhutten feest der Yoden,o.
Sceptieisme m. twiffelarij leer van Pyrrho, die alles in twiffel trole.
Sceptique , adj. twiffelend, alles in twiffel
treffend; s. twiffelaar,, een aanhangcr
van Pyrrlso.
Sceptre, in. fchepter, konings- , rijksflar
Le roi avoit la couronne sur la tote, et le
a la main, de koning had de kroon op
het hoold, en den fchepter in de hand.
Porter le —, den fchepter zwaaijen; fig.
aanzien, o. Dieu donne et Ore le — aux
xois comme it lui plait , God geeft en ontneemt den koningen den fchepter, het koninklifke gezag , zoo als bet hem behaagt.
Depuis le — jusqu'h la boulette , van den
voornetaragen tot den get ingfien ; t. d'astr.
noordelijk gegernte, o.
Schaban , m. achtfie maaad der Turkfche
jaartelling.
Schabraque, f. ruitercfchabrak (housse).
Schach , schah , m. Perzisch woord, bete g
, koning.
-kendizr,
Schaff, m. flellaadjes, verdiepingen, om de
glascylinders op to zetten.
Schakot , m. huzaren melts van rood of zwart
filt , yr.
d'hist.
Schale , m. fhawl, y r. ; zie Chile ;
nat. zekere Kijlvisch.
Schaman , m. foort van kwakzalver, toovenaar enz. in Siberie.
Schan , m. t. de com. zeker gewige to Siam, o.
Schar , m. zie Carrelet.
Scharafi, gouden muntfluk in Egypte, o.
Scharmut, m. zekere visch, foort van meeraal.
Schedule, f. klein briefje , o.
Scheele ou scheelin, t. de min. zie Tungstêne.
Scheik ou Cheik, m. Turkfche abt of prelaat,
flamopperhoofd.
Scheilan ,
zekere visch.
Schel-fisch, m. zie Aigrefin.
Schelling ,
fcheiling.
Schelor, m. hetgeen op den grond salt in
den ketel bij het zoutzieden.
Schema ou scheme , m. t. de geom. d'astr.
ontwerp , o. teekening , die men maakt van
lets, door zigthare lijnen,vr.;t.de phil. lets
dat beflaat alleen in het verfland onafhankel'jk van de flof, van de ruimte.
Schematiser,, v. a. t. de phil. de voorwerpen
als afgezonderde denkbeelden, als bijzaken befchouwen.
t. de phil. fchematismus.
Schematisme,
Schemetisme , m. plank met meetkundige
(fires, o.
guren, y r.
Schenante, f. welriekende bies, yr. kaneelt. d'anat. lengte maat
Schêne, sclicene ,
Egyptifche mijl van 6o fladien, yr.
Sche lobate, m. t. d'ant. koordedanfer.
Schenobatee, f. de kunst em op de koord to
danfen. (rant, vi.
Scharbasti , In. de fchoonfle zijde van de LeScherif, zie Cherif.1
Scheromai m. t.de med, droogheid der oogen,vr.

SCI
Sch.isies
t. de med. natuurlifke gedaante des lie.chaams.
Schet , m. t. d'hist. nat. 4e liegenvanger met eenen langen fiaart van lilaaagascar.
t. de cuis. Ruseefche hntspot.
Schetsi ,
Sche toulou , m. t. d'hist. oat. botcrboam der
Negers , nit welks vrucht zij eene-fu,rt
van boter koken.
Schetique , adj. t. de mid. Fievre — eene
uit do natuurkike gedaante des ligchaams
ontflane koorts.
Schidassedon , schidakedOn , tn. t. de chin
langwerpige break van been , yr.
t. de min. zuiverfie tout nit de
Schilika,
mlfnen van Wielicyka in
o.
Schigre ,
Zwitferfche kaas van Vosges, yr.
Schilde, 111 zekere visch.
Schilling, zie chelling.
t. dlist. nat. foort van baars
Schindel,
in den Donau.
Schippund, m. t. de com. fchippond, o.
Schorl, m. t. de min. fchir1, 4 bergwerk , be•
laden met ijzer en rottekruid, en een
weinig tin.
t. de chir. verhard gezwel.
Schirre,
Schisees, f. t.debot.geflacht van varenkruid,o.
Schismatique , adj. et s. fcheurziek; arvallige, een die zich van de kerk fcheidt.
Les Turci, regardent les Persans comme — s
et heritiques, de Turken befchouwen,zieu
de Perfen aan als afvalligen en kettett.
Schisme , m. fcheuring, affcheiding van de
kerk , yr.
Schiste , an. t. de min. leilleen, flees, ' die
zich in bladeren laat fcheiden.
Schisteux , se, adj. leiachtig.
Schites , zie Chite.
Schlich , m. fchlich, verbrifzeld en gepre•
pareerd metaal, dat men finelten wil.
t. d'hist. nat. foort van greet.
Schlosser,
del in Sina.
Schlot , m. t. de sal. gipsachtig dropffeen.
Schloter,, v. n. t. de sal. Les eaux schloteiit,
de wateren- zetten gipsachtige dropfieen
aan.
Schnapan, tn. beer, roover in Engeland.
firuikroover in Duitschland.
Schnaphan ,
t. de com. fchok, lengtemaat
Schoc,
Si lege.
Schoeiters , f. p1. t. d'hist. nat. planten
de 2211e klasfe der gewasfen.
Schcenante zie Schenante.
Schmite, zie Schene.
anc. flraathoer.
Schcenicule , f. t.
Schcenion , m. t. de mus. foort van zachti
finit der oude Grieken, vr.
Scholarite , zie Scolarite.
Scholarque , m. opziener over de Iluderetuls
jeugd.
Schoonerschooner
, zie Skouner.
,
Schorl, in. t. de min, hands fleenachtige
zelfllandigheid , fchorl.
Schorliforme, schorlace , adj. t. de mithfehoriachtig.
kleine Poolfche ,stunt, vr.
Schoustack ,
Schraitser, m. t. Whist. oat. foort van baars
in den Donau.
Schutzer, m. foort van Tisch, op welks hoofs!
geese fchubben zijn.
t. d'hist, nat. foort van bergad.
Set)) to ,
der of flang in Siberia , vr.
Sciage , m. zagen , o. Bois de —, zaaglaout.
',ciagraphie , schiographie, f. t. d'astr. zonne.
weizerkunde , kunst om volgens de Icha.
s/nw der zon en der maan seder rear van
den dag en van den nacht de vinden; t.
crarch.
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d'arch. afdeeling van een doorgefnedengebouw , om het van binnen to vertoonen ,
fchaduwbe rchrijv ing.
Sciamachie,
wapenoefening.
Sciamancie, schiomancie , f. zie Bychomancie.
Schiamochie, f. fchaduwgevecht, o.
Sciapode , m. gedrogt , o.; pl. fabelachtige
inwoners van Afrika.
Sciatere, m. naald, flijl, die door hare
fchaduw den middag aanwijst.
Sciaterique , adj. Cadran
zonnewifzer
met eene naald, die het uur door eenen 1141 aanwijst.
Sciatique, adj. t. de med. La goute —, la —,
de heupjicht. Veines—s, heupbloedaderen.
Scie, f. zaag. La monture, la feuille d'une
—, het houtwerk , het bled (lame de
fer) van eene zaag. Une — amain, eene
handzaag. — Ii refendre, fchulpzaag.
—adebitr,
fpanzaag. tournante, draaizaag. — passe-partout, trekzaag.
scier de long, kraanzaag. — en contest], fchrobzaag. — a chevilles, zaag om
nagels of to zagen.
— a quichet, t. de
i
serr. fleckzaag ; t. d'hist. nat. zie Espadon.
Sciemment, adv. voorbedachtelijk, met kennis van zaken. 11 l'a fait —, hif heeft
het voorbedachtelijk gedaan.
Science, f. kennis, weterzfchap, geleerdheid. Cela passe ma —, dat gaat boven
mijne kennis , mijn weten. Faire fleurir
les s et les arts, de kunsten en wetenfchappen doen bloeijen. De notre —, met
ons . weten. Savoir une chose d'une
certaine , lets zeker weten.
du monde,
wereldkennis.
infusee, ingefchapene
kennis.
Sciendum, m. ambtsaanwijzing, y r. dienst.
voorfchrift, 0.
Sciene,
ombervisch.
Sciens, m. geleerd.
Sciencilique, adj.geleerd, wetenfchappalijk.
Scientifiquement, adv. gcleerdelijk , op eene
geleerde wijze. Il a pule hij heeft
geleerd gefproken.
Scientique, adj.kennis,wetenrchap bezittende.
ecier, v. a. zagen; fnijden. — du bois ,
bout zagen. — de la pierre, fieen fnijden , zagen. Le marbre se scie, het tzar-,
vier wordt gezaagd; v. n. t. tie mar. firijiken, verkeerd roeifen. — a rebours,
caler, achterwaarts roeijen. — du fer,
— le fer, tegen den wind of firoorn reelfen. Scie babord on tribord, firijk -bak.
booed of fluurboord.
Scierie , f. fleenzagerij , yr. zaagmolen , in.;
t. d'hist. anc. pl. Bacchusfeesten, o.
Scieur, m. zager.
Scille, squille, f. zeeafuin,
Scillitique, adj. met zeeajuin bereid.
Scillote , f. vat em tout water to putten,o.
Scinc, scinque, stint, m. foort van hagedis
in Egypte, yr.
Scintharisme, m. fpel door knippen tegen den
nous , o.
Seindaphe, m. t. d'ant. foort van Tier met
vier foaren, yr.
Scintillation , f. t. d'astr. — des &ones ,glinstering, flikkering , fchittering der Herren; fig. flikkering, fchittering der oo.
gen , der diamanten. d'une lumiere,
de fchitteriing van eon licht.
, v. a. fi'ikkeren, glinsteren, fchitteren. Les etoiles fixes sciutillent, de vaste Herren flikkeren.
Seiographie ale Sciagraphie.
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Sciomaicie, zie Sciamancie.
Scion, m. klein buigzaam takfe , Tootle,
fig. p1. firiemen door het flaan met tens
roede, zweep.
Scionneux, se, adj. vol met lootjet, takfes.
Sciopterique , m. wifzer die waterpas fiaat
om de nren to rigten, zie Sciapterique.
Scioptique, adj. t. d'opt. Sphere —, haute*
bol , kloot met eene linze (in eene cham.
bre obscure).
Sciote, sciotte, f. kleine handzaag der kabinetwerkers.
ccioterique , zie Sciaterique.
Scires ou skires , f. t. d'ant. plegtige feetten
to Athene (scieries).
Scirophories, f. pl. t. d'ant. feesten ter eerie
van Minerva, o.
Scirpe , m. t. de bot. (jonc de marais), gran.
plant, vr.
Scirrhoma, zie Scirre.
Scissile, adj. dat gefpleten kan worden
kloofbaar.
Scission , f. fchenring , fcheiding, verde.ling. La — d'une eglise d'avec une autre,
de affcheiding toner kerk van eene ander*.
11 y a eu une grande — entre les opinants,
de meeningen der flemgevers waren zeer
gefcheiden, verdeeld.
Scissionnaires, in. p1. die eene fcheur:ng,
fcheiding, verdeeling to weeg brengen.
Scissure, f. fpleet , fcheur, feet in de rot.
fen door eene aardbeving ontflaan.
Scitamindes , f. pl. t. de bot. foort van planters.
Scitie, satie ou setie, f. ItaliaanfChe of
Turkfche fc/suit met een driehoekigszeil.
Sciure, f. zaagfel, zaagmeel, o.
Sciuriens, m. p1. t. d'hist. nat die tot het gee
Bachs der eekhorentfes behooren.
Sclarde, f. t. de bot. zie Orvale on Toute-bonne,
Scleriasis , f. t. de med. verharding der oogleden.
Sclerocarpus, m. t. de bot. 4frlkaanfchs
plant van het geflacht der bloemtrosfen
dragende.
Sclerome, f. t. de med. gezwsl in den hats
der baarneoeder, o.
Sclerophcalmie , f. t. de med. fmartelijke ens.
fleking aan de oven harde oogontgeking.
Sclerosarcome, m. hard gezwel aan het tandvleesch, o. (de oogleden.
Sclerose, f. t. de hied. harde ontfieking oars
Sclerostome , t. d'hist. nat. twee vleugelig
infekt oset tenon harden uitfpringenden
zuier, o.
Sclerotique, adj. 41. t. d'anat. La —, la tunia
que ou membrane — ou innominee, de don•
here of ondoorzigtige huid van den cog.
appel; t. de med. Medicament —, ver.
hardend mid-del, middel dat het vleesch
verhardt en weder zamenhecht , o.
Scobifatirrne , adj. t. de bot. zaagmeelachtige
Les graines des orchis sont — s, de korrels derj?andelkruiden zijn gelijk zaagfel.
Scolarite, f. fludentfchap, o. Droit de —,
fludentenregt , o.
Scolastique , adj. rchoolsch, fchoolgeteerd. La
methode —, de fchoolfche leexezdjze. Lit
philosophic —, de fchoolfche wijsbegeerte,
La — ou la theologie —, de fchoolfche god.
geleerdheid; s. m. fchoolgeleerde,fchool.
leeraar der middeleeuwen, die over de
godgeleerdheid of wijsbegesrte !eerie.
Scolastiquement, adv. op esnefchoolfc he wijze.
Scoliaste, in. vitlegger der Dude Grickfchs
fchrifvers.
Scolie t f.
.did.
verklaring,
p did4
qt.
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ophelderende aanmerking van nude fehrijivers ; t. d'hist. nat. vliesvleugelig infekt;
Grieksch drinklied, o.; t, de geom. aanmerking op eene vcorafgaande Jiolling,yr.
Scoliose , f. t. de med. bultigheid in d e zijde.
Sec:apace , adj. met eel:en langen
fchoone Jiang in Arabid met
Scolopax,
gele, Witte en roode fchubben, yr.
Scolopendre, f. t. d'hist. nat. duizendbeen,
veelvoetige worm, m. — de tiler, koraalkleurige raps; t. de bot. (ceterac)
kruid, hertstong, o. fiees:varen 5 yr.
ScolopendroIcte, f. t. &hist, nat. zee/gar.
Scolopsmacherion, m. foort van wondheelers
fnijmes bij de ouden, o.
Scolyme , zie Epinejaune.
t. Whist. nat. nieuw geflacht van
Scolite,
kererl, boorkever,, kapucijner.
Scomberoicies , m. pl. t. d'hist. nat. visfisen
met hos stvinnen.
t. d'hist. nat. gellacht van viaScombre ,
fchen , die een groot getal van klcine
vinnen onder den flaart hebben makreel.
Scopaires, f. pl. zeker kruid West-In.
difehe thee, In.
S r:opelisme, m. in ii.frika ingebeelde onvruchtbaezrataking van eenen akker door
er betooverde fleenen of fleengruis op to
iwerpen, yr.
Scopetin, m, rui ter onder Hendrik IT' en
Lodewijk XIII, gewapend met eenzinkroer, fcherpfchutter.
t.d'hist.nat.k /el/1h der nachtegalen.
Scops,
Scorbut, m. fcheurbuik, yr. — muriatique,
door de zoutachtige uitdampingen der
zee veroorzaakte fcheurbuik.
Scorbutique, adj. van de fcheurbuik ontflaande, fcheurbuikig (scorbutiek); s.
die de fcheurbuik heeft.
t. cle bot. waterlook (germanScordium,
dree aquatique , d'eau).
Score, f. fchuim van metaal, o. — d'argent, de fer, zilver- , ifzerfchnim.
de fer forge (maehefer), hamerflag; pl.
flakken ; t. de miner. s volcaniques,
volkanifthe Ilakken.
Scorification, f. zuivering der metalen in
den fmeltoven.
Scorificatoire, adj. t. de chitty. vat ,waarin
de metalen gezuiverd worden, o. fmeltkroes, yr.
Scorifier, v. a. (metalen) zuiveren.
zekere visch, zeefchorpioen.
Scorpene,
Scorpiague, adj. t. de med. Antidote —, middel tegen den fieek van eenen fchorpioen.
Scorpioide, m. t. de bot. fehorpioenkruid, o.
Scorpiojelle, f fchorpioenolie.
Scorpion, m. t. d'hist. nat. fchorpioen ; zekere flak, y r. — de mer, zeefchorpioen,
ort van knorh,aan. — mouche, zie PaPnorpe
; t. d'ast. fchorpioen, een der 12
hemelteekens van den dierenriem.
Scorpionne , f. t. de bot. zie Oreille de souris.
Scorsenere, f. t. de bot. fchorfeneerwortel,
m, adder.flangekruid, 0.
Scote, f. reiniging der kleederen (bij de
Kapucijnen). Faire la —, de kleederen
bij het vuur houden, opdat de 'tank daar
nit ga.
Scotie, f. t. d'arch. groef, holligheid onder de kranslijsten aan eenen pilaar,
aan eene zuil (trochile),
Scotisme, m. fekte der aanhangers van den
Ierlandfchen monnik yean Duns, bijgcnoemd Scot.
Scotistes, m. aanhangers van Scot.
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Scotodinie on Scotomie, f. t. do med. desizeligheid met eene foort van nevel voor
de oogen.
Scone , m. t. de mar. ondereind van een bulkfluk van eenen logger, o.
Scouffin, m. biezenzak met twee openingen,
voor het deeg van gedrukte olijven.
Scoargeon , zie Escourgeon.
Scourson, zie Courson.
Scribe, m. fchriftgeleerde der yoden. Les
— s et les Pharisiens, de fchriftgeleerden
en de farizeen; t. de mepr. fchrijver. Un
mechant, miserable —, een flechte, ellendige fchrijver. (fchrifven.
Scribomanie, f. begeerte , lust, woede tot
Scriniaire, m. zie Seeretaire.
Scripteur, m. fchrijver der paufelijke
Scrobe on scrobicule , f. t. d'anat. hartkuil ,
y r.; kuil voor de drankeffiers.
Scrobiculeux , se, adj. t. de bot. met kuiltjes. Feuilles ses , bladeren met veel
kuiltjes.
Scrofulaire on scrophulaire, f. t. de bot.fpierklierkruid, o.
Scrofules, f. pl. zie Ecrouelles.
Scrofuleux , se, adj. t. de med. klierachtig.
Scrotiforme, adj. t de .bot. gelijk de zakjes
der teelballen.
Scrotocele, f. t. tie med. breuk van den
balzak.
t. d'anat. bale of klootzak ; het
Scrotum,
zakje der teelballen.
Scrupule, angstvalligheid, ongerustheid,
bekommering , bekommernis , vr. fchroom ,
C'est un — mal fondO, het is eene kwalijk
gegronde angstvalligheid. 11 cortige son
ouvrage avec tent de —, hif verbetert zijn
werk met zoo veel fchrooms. Je m'en ferois un de le faire , ik zoude nsij daarnit eene gewetenszaak maken, het to
doen. Il me reste encore la-dessus q. —,
daar brlifft bij mij nog eene twijfeling
over ; ik heb nog eenige bekommernis,
zwarigheid in die zaak; t. de com. fernUn — de rhubarbe, een fcrupel
pel ,
Chaldeen, eels
rabarber ; t. de chron. Un
Chardeettwiche fcrupel, 1 0 80 gedeelte van
een uur. Sans —, met goad geweten.
Scrupuleusement, adv. angstvalliglijk, met
l'ohroom, met bekommernis.
Scrupuleux, se, adj.-angstvallig,fchreonivala
lig , fchroomachtig; bezorgd, verlegen.
Elle est fort — se, zij is zeer fchroomachtig ; s. een fchroomachtige, angstvalligee
Scrutateur , m onderzoeker, doorgronder;
inzamelaar der flemmen. Jieu est le —
des coeurs , God is de onderzoeker der
harton Les cardinaux — s, de kardina.
len, die bij de verkiezingvaneenenpaus
de fiemmen opnemen.
Scruter,, v. a. onderzoeken, doorgronden,
uitvorfchen. — la conscience , het gewe.
ten onderzoeken. Je n'ai pas osó ses
intentions, ik heb zijne gevoelens niet
durven onderzoeken.
Scrutin, inzameling, opneming der Jimmen , verkiezing door middel van beflotone briefjes door balletjes of boonen
enz. van onderfcheidene kleuren;
tering , vr. L'êlection du pape s'est faite
par—, de verkiezing tot paus is gefchied
door opnerning der fiensmen.
gefuikerd vocht met
Scubac , usquebac,
fafraan, o.
Scuiptable , adj. waarvan men eene zuil keen
makcn beeldheuwbaar.
Sculp-
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Sculpter, v, a. beeldhouwen, beeldfnijden,
roi •-• en eon lit de justice, de koning op
jets uit 'leen fnijden of houwen. _ en
zijnen regterfloel zittende.
bois, en marbre, in fleen, in marmer uit- Seam, e , adj. welvoegelijk , voegzaam, behouwen.
tamelijk , behoorltik , passend, welflaanSculpteur, m. beeldhouwer, beeldfnijder.
de. Cet habit n'est pas — a son Age , dit
Sculpture, f. beeldhouwkunst ; beeldhouwe.
kleed is ;lie: welvoegelijk, pant diet,
rij; gefieden of gehouwen beeldwerk, o ;
veer zijnen onderdom. Le qui est — a
t. de mar. beeldhouwwerk van een fchip , o.
Pun, tie l'est pas a l'autre, ketgeen betaSeultet, m. zie Bailli.
melijk , voegzaam is voor non eenen, is
Scurrile, adj. p. u. onbefchaame laag, op
het met voor eenen anderen.
eene gemeene, loupe lvijze.
Sean, m. emmer. Des — x de bois, houten
Scurrilement, adv. p. u. op eene onberchaatnemrners; t. d'art. — d'affut, koelemmer;
de, rchertrende wijze , met grove boerterij.
zekere moat van 12 pinten, y r.; fam. 11
Scuailite, f. lage, grove fcherts of gemeepieta a — x, het regent dat het giet,het
no boerterij. Il y de la — a Bela i daarflortregent.
in ligt gemeene boerterij, dat s -lage Seaugeoire , f. t. de sal. zoutfchoirel.
fcherts.
ziekte aan de y oeten der zout
Seauneron,
Scutage, f. (in de Engelfche gefchiedenis)
zieders, yr.
(gelijk fmeer.
krijgsdienstpligt van den leenheer,krijgs- Sdbacee, adj. f. Glande
, yet/,tier, klier
dienst waartoe de leenbeaitters jegens Sebacique, adj. t. de ehim. Acide
yet.
den koning vetpligt iVaren.
zuur, zuur nit ftneer of angel, 0.
Scute, f. t. de mar. floep, kleine boot van Sebanicon; m. foort van wij in Ethiopii.
een (chip.
Sebat , vijfde naaand van bet burgerl. jaar
Scutellere, f. zie Hthniptëre.
der yoden, wake was een gedeelte van
Scutelle, f. t. de bot. deelen der ontwikke,
januarij en Februarij.
t. de -chin'. vetgezuntd zout, o.
ling van den bloefem en van de vrucht Sebate ,
eeniger foorten van leverkruid, in de Sebeste, m. kleine z-wartachtige Egyptifche
gedaante van een fchoteltie.
pruim , borstbes of bezie , vr.
Scutelld, e, adj. t. de hot. in de gedaante Sebesteniers, m, pl. geflacht van planten.
van een fchoteltje. Des feuilles — des, Sebestier,
botstbezienboom in Egypte.
bladeren als fchoteltjes.
SObilere , adj. t. de hot. vetdragend.
Scutiforme, adj. t. d'anat. rchildvormig. Le Sdbile, m, t. de boul. houten nap ofbak, waarcartilage — du larynx (la pomme d'Adam),
in het geknede deeg gedaan wordt ; t. de
her rchildvormige kraakbeen van het boforg. houten bak, waarin men errs doer,
vetelie deel der luchtpijp .; t. de hot. Des
die gefmolten :noes woe-den; t. de vign.
feuilles — s, fchildvormige bladeren.
bak voor den wijn, die nit dopers loopt,
Scutigdre, f. t. d'hist. nat. fchilddrager,
ern denzelven weder in de vaten to doen;
zeket. infekt.
ook een bak der fpiegelmakers, waarin
Scylla, f. gevaarlijke rots bij Blesfina; prov,
het kwik valt, dat bij het foelien onder
Passer heureusement entre — et charybde,
het gins weg loops ; t. d'art. buskruik-bak.
zich gelukkig uit twee gevaarlijke din- Sebuèens on Sebuceens, m. p1. fekte der
gen redden.
Samaritanen.
Scyllare, m, t. d'hist. nat. zeekrekel,zeekreeft. Sec, m. droogte, yr. het drooge.
— et
Scyllee, 1. t. d'hist. nat. buikwormdier, o.
Phutnide, het drooge en het vochtige.
Scyphiphores, m. pl. t. de bot. foort van
re des magasins de —, magazijnen voor
zeegras, o.
droog voeder aanleggen. Donner du —
Ecytate, f. t. d'art. ciffer der Lacedemoaux chevaux , de paarden droog voeder
niers, om geheime zaken to fchrijven
geven; fig. fam. Employer le yen et le—,
op eene rot parkeinent o. geheinse briefalle mogelijke middelen aanwenden ; niets
wisfeling, yr ; t. d'hist. nat. zuilvormige
onbeproefd laten. Il est au —,,hij,zit op
hang. — a chaine, kettingflang.
het drooge, hij heeft niets meer,; t. de
Se, pr.: zfch.- — blesser, zich kwetfen. —
conf. Tirer des confitures au —,,ingfmaakt
donner de la peine, zich moeite geven.
goed laten indroogen. , Une assiette de
se passe bien des Choses, daar gebeiren
een bord met droog ingemaakt goed,fu•Yeel dingen. Cette. maison 'se Vendra dekergebak ; adv. a —, adv. droog ; zondef
main, dit heels zal morgen verkocht worden.
water. Parler — a q. ch., droogjesrop jets
Seance, f. zitting, y ergadering, bifeenantwoorden. Mettre un etang a —, eenen
komst; tijd dat eene y ergadering duurt,
vijver droog waken. Les fosses sont Ii
ns. Prendre , nemen. Avoir
—, de grachten zijn droog, uitgedroogd,
voix et — dans le conseiI d'etat, Item en
zonder water; t. de mar. Etre a —,hoog
zitting in den flaatsraad hebben. La —
en droog zitten. Courir voor top en
fur, continuee le lendemain , de zitting werd
takel zitten; alle zeilen zamen binden,
den anderen dag voortgezet. Ouvrir la
en zich van den wind laten drijven. Mettre
—, de vergadering openen. La — n'etoit
les voiles au— , zedlen luchten en droogen ;
pas encore levee, de vergadering, zitfig. fam. Les procês Pont mis a —, do
sing was nog niet uit een, was nog niet
procesfen hebben hem arm gemaakt. Met.
opgebroken. La— a ete rompue, de zittre q. q. a —, iemand al zijn geld afting is afgebroken ; t. de peint. II a fait,
winnen , hem kaal en berooid maken.
dessine ce portrait en trois s, hij heeft Sec, seche , adj. droog , dor,, fchraal, aitdit portret in drie zittingen gemaakt,
gedroogd. comme du bois, zoo droog
geteekend.
als bout. Un terrain — et sablonneu'x, een
Seant, m. het zitten in bed. Il dtoit, it se
drooge en zandige grond. Cet arbre est
mit sur, en son —, lzij zat overeind, hij
tout —, die boom is geheel der. Des branging overeind zitten in zijn bed. Le
ches — chest drooge, dorre takkdn. 11
china se mit sur son —, de howl ging op
fait un temps bien —., het is zeer droog
zijn ackterjle zitten; part. zittend: L.
droogvaets dooriveder• Passer a pied
ddd5
gait*
we
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quatre mine ilorins par an, di: fekretarizie Coronille , (Senesauvage on batard), ook
aat brengt jaarlijks vier duizead guleen ihnerikaanfthe boom.
dens op.
Secnrite, f. zorgeloosheid, gerustheid, zeker•
S ecrete, f. (oraison —), t. de lit. het gehezhe'd. 11 dormoit avec une mcroyable,hijfiliep
met eene ongeloofell fke gerustheid. Au
me , zachte gebed des priestess voor
de mis.
milieu de tant de perils, it zie craint Hen ,
Secrétement, adv. heimolijk, in het heimem'etonne, in lost midden van zoo
sa
veel gevaren, vreest hij niets, zijne .zorlijke, bedektelijk. 11 s'est plisse — clans
geloo3heid verweedert mij. Dans tine granla maison , hij is heimeliji; in het &as
geflopen.
de — de conscience, in e,ne groote ge.
Secreter, v. a. t. de med. afzonderen. Le
rustheid des gewetens ; pr,)v. La — est
foie secrete la bile , de lever zondert de
la mere du danger, de zorgeloosheid is de
onoeder van het gevaar, wanneer men het
gal af; t. de bot. zie Filtrer.
bet gevaar het
Secreteur,, m. zie Secretoire.
veiligfie denkt to zijn,
Secretion, f. t. de med. de bot. afzondering,
kortfle bij.
affcheiding der vochten in het ligchaare. Secuteur, hisecuteur, m. t. &hist anc. foort
van kampvechter bij de Rotneinen.
La — du chyle dans les intestins grOles, de
affcheiding van de chijl in de dunne ge- Sedan, on drag de , m. t. de coin. fclzoon
darmten, ingewanden.
doek , laken van Sedan.
Secretoire , adj . t. de med. de bot. afrcheie Seclanoise , f. t. impr. (parisienne), kleine
dead. Les vaisseaux
curfief letter, diamant letter,
s, de affcheidingsvaten.
Seciatif, ire , adj. t. de med. piengillend,
een pijnflil.
Sectaire, m. aanhanger, navolger van ee•
verzachtend. Un remede
lend middel.
nige gezindheid, bijzondere geloofsgeniet
veel
van
plants verSedentaire , adj.
hoot, ketter.
La vie
anderend, niet veel uitgaande.
aanhanger, navoleer, leerSectateur,,
— des gem de lettres, hetzittend leven der
ling vat, iemands gevoelen. C'etoit un —
geleerden. 11 mene une vie —, hij leidt
d'Aristote, het was een aanhanger van
een zittend leven, hij great niet veal nit.
.efristoteles.
Un travail —, een werk, waarbij men zit..
Secte, f. gezindheid, fekte , y r. aanhang,
een hof, dat
m. La — d'Epicure, de fekte, de aanten moot. Une tour
tijd aan eene plaats blijft.
hang van Epicurus. Il n'est pas de cette
- hij behoort niet tot doze gezindheid; Sedentairement, adv. flit zittend. Vivre —,
befiendig op eene plants blijven, een zitfig. Faire
faire — a part, aileen van
tend leven leiden ; zich niet veel beweven.
eenig gevoelen of mooning zijn zich
b
door bijzondere gevoelens onderfcheiden. Seder, v. a, t. de med. gillen, verzachten.
Secteur, m. t. de glom. fektor, rinketfluk Sederbandes, f. pl. t. de men. rabatten in
de verdeelingen van ingelegd work.
tnsfchen twee radidn en den onztrek ; t.
Sediment, m. g r o nd fop , bezinkfel , zetfel,
d'astr. flerrekundig werktuig, o.
o. droefem, m. Le — de !'urine, het beSectile, adj. kliefbaar, dat gekloofd, gezinkfel van pis. Cette liqueur a beaucoup
fpleten of gezaagd kan ivorden.
de —, dit vocht heeft veel grondfop.
Section , f. fnijding, fnede ; afdeeling. La
- d'un solide, de fnijding van een lig- Sedimenteux, adj. t. de med. dat bezinkt,
zetfel
hey's, dat grondfop heeft.
het
ehaam. L'ouvrage lest divise par — s,
werk is in afdeelingen verdeeld; c. de SedicieusemEnt, adv. oproeriglijk , op cone
oproerige wijze. 11 parla fort —,hij flirak
geom. La commune — de deux plans est
zeer oproeriglijk.
toujours une ligne droite , de gemeene
doorAijding van twee vlakken is altoos Seditieux, se, adj. oproerig, muitziek;
oproerling, oproermaker, muitziekee On
conique, kegelfnede.
eene regte lijn.
men graft de oproe.
Il y a cinq s du cone, dear zijn vijf- punit les soldats
teige foldaten. Les — s'attrouperent, de
cesa.
derlei kegalfneden; t. de chir.
zamen.
a
rienne ou de la matrice, keizerfnede • al.deeling, mijk eener find. Notre vile esta Sedition, f. oproer , se„eepfland., tn. multe•
s, onze flad ir in zeven . rij. Cela pent cause. une, —; dat lean een
divisee en
oproer veroorzaken.
evijken verdeeli,
zout van Sedlitz,
hoeederdjarig. Annee —, het 4edlitz, m. Sel 00
idculaite,
eene flad in Bohemen ,,dafgebruikt word;
flotjaar van egad eeuw.
om af ire • gaan.
Sécularigation , f.' wereldlijk makers,, ontwif+
den ,o. La —,d'un monastere , het wereld- Seder m. t. de peck. zwemmend net.
leeraar der MahomeSedre oa seidre,
lijk -maken ,,,:olteheffen van een klooster.
deanfche religie; (bij tie Perfen) aanSeculariSer, v. a.r wereldlijk maken, ontwijheteger van
den. Ce monastere a etc secularise, dit
Sedacteur, m. - trice, f. verleider,,,bedrieklooster is on twijd , gee ulari erd.
• klofec
ger , verleidfler, bedriegfier. Alahomed
m.
Secul arite, f. wereldlijk
etoit uu —, Maliomed was een verleider.
Séculier,- ere, adj. wereldlijk. Etat —, wede jeunes gens, het is een vet.*
C'est un
, wereldfund. Prètre
reldlijke
!eider van jonge lieden. La — trice a
nub.
tat
fig.
Une
vie
—
ere
lijke prieeter;
etc punie , de verleid,ger, bedriegger is
lement chrinienne, eon wereldlijk en ongegraft geworden; adj. verleidend. Un
go
ds dienstig leven .
discours
een verleidend gefprek.
Sèculier,, m. wereldlijke priester,, wereld, Seduction, f. verleiding , vervoering. La
ling, wereldgezinde.
— de la jeunesse, de verleiding der jeugd.
Skulierement, adv. wereldsch, als leek. ViLa — est manifeste , de verleiding, verals een leek, wereldsch leven.
vre
voering is openbaar. II a de la — dans
rekundiers,
Secumliers, M. pl. t. d'hisr. eccl.
son discours, hij, heeft iota verleidends
oude ketters maar bun hoofd Secundus.
is zijn gefprek.
SO curidaca, in. r. de bot. eene zekers plant,
SO.
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Seduire , v. a. verleiden, vervoeren ; na y - I Seignenriage, m. t. de mon, entesetregt, tr4
oppergebied, o. ,
letden, bedriegen. Prenez garde, qu'il
ne vous seduise, neem u in acht, dat hij ;Seigneurial, e, adj. hetgeen eenen heer toekomt, den beer, den vorst betreirende
:4 niet verleide. C'est un jeune homme qu'on
e, heerenhuis. Droits
heeren. Maison
a seduit , het is een jong mensch, dien
men misleid , vervoerd heeft. Elle a
- aux, heeren regten. II y a' des terres
6te secluite, zij is vervoerd, verleid ge- plus-les les ones que les autres, daar zijn
worden. Un discours seduisant, een ver-, landerijen, die meer belastingen moetere
leidend gefprek. - des temoins, getui- 1 betalen, dan anderen.
gen bedriegen, misleiden, tot een gezeg- Seigneurialement , adv. ass een groote beer.
goed ,
Seigneurie, f. heerlijkheid , yr. heer
de tegen de waarheid.
o. Il a achete une belle -, hij heeft eene
Secluit, e, adj. et part. zie Sednire.
suzeraifchoone heerlijkheid gekocht.
Sedum, zie Joubarbe,
Seelong,m.kleine Poolfchekoperenment,vr.
ne, heerlijkheid met hoog en laag ge.
regt , met een opperleenrcgt. Hautes -s ,
Seer, v. a. zie S'asseoir.
hooge leenen (ass hertogdommen, graafSeete , f. p111, m.
Sega , m. t. Whist. nat. lange en dunne Afri- fchuppen, enz.) La — de Venise , de
liaat, het gebied van Veneta ; eertijds
kaanrche Jiang , yr.
vergadering die het voornaamfle gedeelte
Segetal, e, adj. t. de bot. dat in do velden,
der regering uitmaakte; heerlijkheid
op de akkers groeit , onder de aange(zekere titel). Lord P. est arrive. a D. ,
kweekte planters.
sa—continuera demain sa route, lord P. is
Segetiaire ou sagetiere, f. t. de /366. fchate D.aangekomen,zijne heerlijkheid,lord.
kelnet , o.
fchap zal morgen zijne reis vervolgen.
Segeveuses , f. Spaanfche ,vol.
uwe genade.
Votre
Segie, adj. belegerd.
Segle, zie Seigle.
t Seigneurier, v.' a. bevelen.
Segment, m. t. de geom. afj'nijding, door. Seigneuriser, v. a. zich ass een groot heer
fnijding van eenen eirl'el door eene reggedragen.
Seine, f. groote houten emmer, om den wijn
to lijn, vr,
Segmoiclal, e, adj. zie Sigmoidal,
nit den persbak in de vaten re dragen.
Segovie, f. t. de com. La -, ou la laine de Seilleau , m. t. de mar. puts, vr. water.
emmer.
Segovifche wol.
Begrairfe, f. bosch dat in het gemeen wordt
zie Sillage.
bezeten, o.
(ter, o. Seime-, f. t. de irarech. kloof in den hoof
van een paard.
Segrais m. afgezonderd bosch van een groo&grayer, segreyer,
medebezitter van een Sein, m. boezem, tn. Borst, vr. fchoot, m.
gemeen bosch.
Elle, est morte d'un cancre au -, zif is
Segreage, zie Sêgreyage.
aan den kanker in de berst gellorven. Pres.
ser q. q. contre son -, iemand tegen zip.
Segretion, f. p. u. affcheiding , afzondering.
ne borst drukken. Elle avoit le - (WonSegregativement, adj. afzonderlijk.
Segreger, v.a. (inus.)afzonderen,affcheiden.
vert, zif had den boezem open, de borst
Segreyage, segroage, segreage,
boschregt,
open. Donner le - h un enfant, het kind
de horst geven. L'enfant dort stir le - de
o. boschcijns, ni.; het vijfde gedeelte
sa mere, het kind Jlaapt op den fchoot
pan verkocht bout', dat den eigenaar van
zijner moeder. On Iui a coupe le - droit,
een bosch behoort.
men heeft haar de regter borst afgefne.
Segreyer, zie Segrayer.
Seguedille, f. foort van Spaanschgezang, o.
den. Le fruit qu'elle porte dans son -, de
Seheilan,m.zekerevisch, foort van meeraal.
vrucht , het kind, dat zij onder haren
Seq ba ou Ceiba, zie Calabassier.
boezem, onder haar hart draagt ; t.d'eSeiche , f. zie Seche.
crit. sainte. Le - d'Abraham , Abrahams
fchoot. Le - de la gloire, de plaats der
Seicher, f. ebbe en vloed van het weer van
Geneve.
heerlijkheid; fig. Le - de Peglise, de
Seidre, zie Sedre.
fchoot der kerk. Rentrer dans le - de
Peglise, in den fchoot der kerk terugSeigle, m. rogge, vr. koren o. Vieux, nonkeeren. Les richesses qui sont cachdes dans
veau-, oude , nieuwe rogge. Du pain de
roggen, zwar't brood.
le - des mers, de la terre, de rijkdommen,
die in den fchoot der zeeien, der aards
Seigneur, m. heer, leenheor, bezitter van
verborgen zijn. Vivre au - de sa famil.
eene heerlijkheid ambachtsheer. Le d'un village, de kreer van een derp. Les
le, in den fchoot zijner familie /even.
II y a long temps qu'il a pone cette
habitants le reconnurent pour -, de inwobison dans son -, reeds Lang heeft hij
ners erkenden hem voor batmen heer. Haute
et puissants
s, hoogmogende heeren.
deze verraderij in zijnen boezem, in
zijn hart gedragen. Ce reproche lui
Tres-haut et tree - puissant -, grootmagagile heee. Le grand -, de groote heer,
dit verwift
gea le poignard dans le
de Turkfclie keizer. - suzerain , opperfliet hem den dolk in het hart.
leenheer. Vivre en grand -, ass een groot Seinche , f. t. de péch. omtrek van greets
heer Leven; t. d'ecrit. sainte. de Heere,
drijvende netten.
(God). Voici ce que vous dit le —, zoo Seincos,
foort van krokodil.
fpreekt de _there. Notre -, (yezts Chris- Seine, f. t. de pêch. zegen. Ptcher k la
met de zegen visfchen.
tees) onze Heer, Verlosfer ; prov. Tant
vaut le -, rant vaut la terse —, zoo heer , Seing, m.onderteekening,handteekening,vr.
Mettez-y votre
zoo land; die zijn landgoed hebouwen
onderteeken dit, zet
laat, kan ook daari' an vruchten plukdaar uwe handteekening onder. Un
ken ; a tous
avec une parafe, eene handteekening met
s, tous honneurs, men moot
tenon trek. - prive, geheime, eigenhaneenen ieder the eer geven, die hem toekomt.
dige onderteekening ,handteekening ,zon-
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der netaris t. de prat. — manuel, eigen. S6leniteux , se, adj. dat

betrekking heeft op
felenite , relenitisch.
handige onderteekening.
f.
maanberchriiving.
La
Selenographie,
Seignette, f. t. de pech. klein 2egennet , a.
d'ffevelius , de maanbefchrifying van He.
l, m. Moscovisch gewigt, o.
—Seipoc
(tes
s, niaankaarten.
foort Van doek , iviens ketting ,
Seizain ,
S6lenographique, adj. maanbefchrifvend. Carfch e r ing. t600 draden heef t, o.
werktuig om waarnemingen
Seizaine, f. dik paktouw, a.; t. de ton. bos Selenostate,
aan de maan te doen, o.
met zestien hoepels.
tijdrekening der
Seize , adj. zestien. Deux fois huit font —, Seleucides , m. pl. Ere de
Seleuciden,,2 jaren na den deed van diletweemaal ac it is zestien; s. (voor seiziet.
d'hist.nat.
xander
;
vagel
die de tfp
C'est
aujourd'iiui
lc
—
du
encinvkr-.
me, zestiende).
hanen opvreet ,
mots, het is heden de zestiende der
maand. Louis —, Lodewijk de zestiende. Selins, m. pl. zonnefchermen dragende plan.
Seizieme, adj. zestiende. La — partie, het Seline, f. Witte vlek, die men wel op de
nagels ziet.
zestiende gedeelte. Au —chapitre, in het
t. de com. zie Mayon.
zestiende hoofdfluk ; s. Il est le — sur laSeling,
liste, hij is de zestiende op de lijst. Ii Salinusce, f. zamentrek , m.; oplosfende aar.
de;
gene-esmiddel,
o.
hij
heeft
een
zestiende
gedeel.
y a en
Selle, f. Ceertijds) drieflal , feel zonder
to daar in. Trois — s , drie zestiende.
leuning , m. Bien des ouvriers sont assts
Seiziemement , adv. ten zestiende.
, veel werklieden zitten op eesur tine
f SeJame, sejamie f. roort van Tarkschkoren,o.
nen drieflal ; frov. Demeurer entre deux
verblijf,
vertoeven,
o.
woonSejour,
s le cola terre, tusfchen twee floelen
y r. Son — a Rotterdam a etc Bien
plants,
in de arch zitten , wanneer men van twee
court, zijn verb/1ff te Rotterdam is zeer
clingers,
die men hoopte, geen verkrijgt;
kort geweest. 11 y a fait un long —, hij
heeft zich daar lang opgekouden. Je n'y kamer/loel, m. flilletfe, o. Aller a la —,
op her illilletje gaan. 11 a eu plusieurs
feral pas de —, ik zal mid niet long daar
s, hij is vericheidene malen afgegaanz
ophouden. Etablir son — dans tine
t.
zadel , m. — Anglaise, Engelsch zadel.
zijne woonplaats in eene !lad nemen;
—
rase ou demi Anglaise, plat zadel of
Les
troupes
ont
fait
pen
de
rustdag.
mil.
zaal. — de harnois, voermans zadel. Le
—, de troepen hebben weinig rustdag
pommeau
d'une —, de knop van eenen zagekouden ; t. de prat. Acte de —, gettsig.
fchrift ter bevestiging, dat men op doze dql. Etre Bien en —, vast in den zailel
zitten; fig. fain. zich niet lift den voet
of gene plaats vertoejd heeft.
laten ligten. 11 moujours le cul sur la
Sejourne , adj. fam. wat gerust hebbende.
op—, hij zit altijd to paard. C'est le plus
Sojourner, v. n. vertoeven, zich ergens
houden, verblijven. Mon frere est all& a beau cavalier du monde, le cul sur la —,
hij is de fchoonfle *niter van de wereld,
ott it sejournera une semaine, mi/n
wanneer hij to paard zit. Une — a toes
brooder is naar Parijs gegaan, waar
chevaux, eene fpreekwijs , een gezegde
t.
de
mil.
hij eene week vertoeven zal ;
dat men bij iedere gelegenheid bezigt ,
Les soldats ant sejourne trois jours a Delft,
de foldaten hebben drie dagen te Delft een algemeen gezegde ; jets dat tot dienst.
is van elk een; lets dat algemeen nuttig
h d en
rustdag geou.
kan zijn ; t. d'hist. nat. — polonaise, zeSel, m. zone, 0. — gemme ou fossile, mifchelp ; t. de med. floelgang, m. Ce
kere
marin
on
de
bergzout.
fleenof
neral,
medicament lui a fait trois sel l es, dit ge.
mer, zeezout. — bouillon, wit zeezout
neesmiddel
heeft hem drie keeren does
graine, gekerreld,
Yan Normandie.
afgaan. Garder les s d'un malade, den
goof tout. Un grain de —, eene korrel
floelgang van eenen zieken bewaren; t.
tout; fig. Il n'y a point de —, pas on
de sculp. foort van fehraag om de fink.
grain de — dans cet ouvrage , daar is geen
ken marmer op te zetten, die men be..
geest, geene korrel zone in dit work,
het is la f. I1 n'y a ni — ni sauce a ce- werken wil ; t. de ton. — a roguer,
tailler, fnijbank , yr.; t. de mar. —
la, daar is goon gear noels f,naak aan.
calfat , breeuwers gereedfchap kistfe ,
Le — est le synabole de la sagesse , het tout
waarop hij zit , wanneer hij kalfatirt.
Jesus
Christ
zinfpreuk
der
wijsheid.
is de
dit aux'apOtres, qu'ils sont le — de la ter- Sellee, f. hoop bakfleenen op de fnijbank
der fleenhouwers.
re, Y ezus Christen zeide tot de aposteSellez un peu mon che.
len, dat zij-het zout der aarde zijn. — Seller, v. a. zadelen.
val, zadel mijn paard eens. Se —, v. r.
d'Anzuringzout.
d'oseille (oxalate),
t. d'agr. uitdroogen , hard worden. Ce
gleterre , on d'Epsom , de Sedlitz Engelsch
terrain commence a se —, dit aardrijk be.
volatil, vlugtig zout.
zout.
gint
hard to worden, nit te droogen.
van
planten
Selages, m. pl. t. de hot. /*sort
Sellerie, f. zadelkamer,, zadelmakerij.
met twee ongelijke paren vezeltjes.
Selection, f. keus , uttkippi 'lg. met onderzoek. Sellette, f. klein zadel ; laag .zitbankje
waarop een misdadiger voor het geregc
Selene, f. t. d'hist. nat. zekere visch, maanzitten meet , o. On l'a tenu longtemps
h m..
visc,
stir la —, men heeft hem lang ondervraagd;
6 eënifique, adj. t. de min. dat felenite foort
melkfioeltje , 0.; t. d'agr. La — d'une
v.
o ortb re n gt
ut
idd
van middenzout
Selenique, adj. t. d'asrr. hetgeen de maan
aangaat. Cassine a fait on ouvrage intitule
instructions — s, Casfini heeft een work

gefchreven, getiteld : onderrigtingen over

felenites,

e maan .
d
Selenite , f. t. de min. roort van middenzout,
o. ; t. d'hist. nat. maanfieen s.

inwener der maan.

d'un decrotteur,
charrue, ploegbankje.
voetbankje of kastje van een fchoenpoetfor ; t. d'art. — d'avantrain, rijbord, kus-

fen, zadel Cdat onmiddellijk op de as ligt);
bovenge plank, het dekfel van de per:

bif de bordpoiermakers plankje op den
wagen van eenen fchar enfltj per ; t. de couv..
de plomb. dakfleel, ii,.
Set-
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is dntler eenen valfchen fchijn van vrienda
Seller, tn. zadelmaker.
fchap. 11 fait — de s'en alley, hij doe,
Sellisterne, f. feest ter eere van godinnen.
als of hij wil henen gaan. Ne faire —
Selori, prep. naar, volgens. - mon sendde rien , zich niets laten tnerken , biyment , volgens mile; ,.1. evoelen. 11 sera recompense - ses ceuvres, hij zal naar
ken. 11 fit -- de ne pas le voir, hij deed
als of hif hem diet zag. Beau -, f boone sverken beloond warden. Il agira ne uiterlijke vertooneng.
lee circonstances, hij zal volgens de omflandigheden te werk gaan. l'evangile Sembler, v. n. fchijnen , dunken, voorko..
men. Cette chose-la me semble bonne, del
de St. Jean, volgens het evangelie, van
den H. yoliannes. que, oonj. 11 se.
ze zaakfchijnt
mif good. •Sa condaite
r
me se mbloit etrane-,e , zijn gedrag fcheete
ra pave - qu'il travaillere, hij zal betaald
sverken.
warden, naardat hif zal
mij zonderbaar. Cette couleur ne me semt. d'astr. zie Bouvier.
ble pas aussi wive, deze kleur fchijnt rnij
Semack ,
Semaille , f. semailles , f. pl. zaaijen ,o.zaai.
diet zoo levendig; imp. 11 semble (il
roil) que le temps veuille changer, het
tijd, m. La - du seigle , het zaaijen van
fchijnt ale of het weder wil veranderen.
de rogge. Les — du prustemps , de zaaitlfd
van de lente; gezaaide , o. Les
Ce me semble, it me semble que je le voir
pluies ont gate les - 5, de regens hebben
mij dunkt ik ale hem; het fchijnt n2if
het zaailel, het gezaaide bedorven.
als of ik hens zie. II a tort, a ce
me semble, het komt tnif voor,,snif dunkt,
Semaine, f. week, vs% werk van eene week,
dat hi] onfeliek Qae vous en sem-.
weekgeld, 0. La - prochrne, de aan
hie ? wet dunkt u daarvan? 11 V0113 semfiaande, toekomende week. L'annee est
Sa
woken.
11
het
jaar
heeft
ble qu'il l'a fait, u dunkt dat hij hetde 52 - 5,
gagne douze florins par -, hij wine twaalf
heeft gedaan. Faites en comme bon vous
gulden in de week. 11 vient ici de trois - s
semblera doe zoo als het u goed dunkt.
Si bon lei semble
Tune, alle drie weken kornt hif hier. La
zoo hif zulks , het
goed vindt.
sainte , de paaschweek. li y aura jeudi
trois -s que je ne Cons ai pas vu, het zal Sembrador,, m. t. d'agr. kastje aan eenen ploeg
donderdpg drie weken zijn, dat ik a diet
waarin het zaad ligt (semoir), o.
heb gezien. Ce qu'il veut faire est la — Semblides, m. pl. zie Nevropteres.
tie quatre hommes , hetgeen Iaij wil doers, Seale m. maat van acht fchepels in Env..
is een werk, waaraan vier menfchen eeland; bout meat, last van een paard ,
recevra demain
ne week werk hebben.
y r.; t. de marech. zie Seime; zestiende
hif
zal
morgen
zijn
wcekloon
ont(vieux).
sa
vangen. II a donne toute sa a ce pan- Semee, f. het regt, de pligt om aan zijnets
vre garcon, hij heeft zijn geheel weekleenheer een firth van een gedood wild te
geld aan dozen armen jongen gegeven.
geven, vs.
Etre de ou en —, eene week lang, Semaiologie semeTotigne,
t. de med. kunst
lets, den dienst waarnemen; fam. Preom de ziekten hij derzelver zekere tee..
ter a la petite —, bij . de week leenen,
kenen te kennen en te onderfcheiden.
kleine fern veer korten tijd op hoogen in- Semeline, f. t. de miner. fetneline , zeker
terest geven ; prov. 11 vous pavera la erts, m.
des trois jeudis, hij zal u te St. yutmis , Semelle, f. zool, fchoenzool. Des - s
fools, betalen.
ces , dunne zolen.
Des - s de liege
Semainier, m. - Fere, f. -ter-ling., non,
kurken zolen. Alettre des - s a des bota.
klopje , die den keordienst eene week lang
tes, a des bas, laarzen, koufen verzo..
waarneemt. Cette religieuse êtoit - iere,
Sauter tant de - s, zoo veel voet
len ;
deze non lead de week ; t. de Buis. deeg
verfpringen. Un gentil-homme h simple
dat eene week ken duren, o. (rchip; o.
een edelman, Wiens adel twiffelach.
Semalle ou semaque , semale , f. t, de mar. fmak.
tig is ; pop. Battre la to voet reizen,
Semaphore, m. foort van telegraaf.
veel gaan ; t. d'arch. plank , yr. fink bout
Semblable , adj. gelijk, gelifkvormig, geop erase fchoor, um eenen balk te onCes deux
lijkaardig, overeenkemstig.
der/leunen ; ook van beneden voor het in.
choses sons s , deze twee dingen
dringen in den grond te beletten, onderzijn elkander gelijk. II ne s'est jamais
laag ; t. d'art. — d'affut, fielpbrank tut..
lien vu de -, men beef: nooit lets derfchen de affuitwagen; tong, wanneer de.
gelifks gezien. II est toujours - a lei
delve van ijzer is. - ou plaque de PI..
meme, lief is altijd zich zelven gelijk ;
prouvette, plaat van den proefmortier ;
hij verandert nooit; t. d'alg. Ces deux
t. de boul. het iweede fink van het ach.
quantites ont des signes - s, deze twee
tervierdel van eenenos; t. de mar. zwaard
grootheden hebben gelijke teekenen; s.m.
van een binnen vaartnig, o.; ankerVotre frere n'a
gelijk, gelijkflachtig.
fchoen, m. (-soulier d'encre ) vloer eener
pas,son broeder heeft zijns gelijkolenmijn; t. de mon. plat geflagene goud
ke niet. La raison nous dit de secourir
of zilverproef; pl. t. de pat. foort van
noire -, de rede zegt wij,moeiten ons
dunne peperkoekjes, o.
gelijken te help komen, biffiaan ; prov. Semence, f. zaad, o. Jeter la -, het zaad
Cbacun aime son -, gelijk zoekt zich,
uitlirooijen, zaaijen. Chaque fruit a sa
gelijk vindt zich.
iedere vrucht heeft Naar zaad.
d'en.
Semblablement, adv. p. u. insgelijks,van ge•
dive, andilvie zaad. La - de l'homme, de
lijken. Il vous consent, et moi
hif
v
la femme, het mannelijke en rorewelejks
toe, en ik insgelijks.
zaad. - de perles, parelgruis, kleine
t Semblableté, f. zie Similitude.
paarlen; fig. begin, o. oorfprong, tn. oora
Semblance, f. zie Ressemblance.
zaak, die met den tijd lets keen te weeg
Semblant, m. fchijn, en. uiterlijke vertoobrengen. Les instructions qu'il lei a donning , veinzing, y r. Faux -, valfche ^ nees, ont dte les s de vertu, de onder.
fchijn. C'est sous uu faux dat
wlfzingen, die hij hens gegeyen heeft,
zit**.
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eft) de zaden , de beginfelen tot aengl l Semicon, m, t, de mus. een cud Crieksth
geweest.

Les — s de proces, de oorzaken I muzuktnflrument met 3 fnaren, o.
tot een regtsgeding • foort van kleine Semillant, e, adj. fain.
ievendig , vrolijk ;
fPlikers ; t. de joa. kleine diamanten.
onrustig, woelig.
Semencine, santonine , f. wormzaad, o.
Saminaire, rn kweekfchool , vr. feminarium
Semcntérion,
houten planken met beweegvoor jonge geestelijken. Mettre un jeune
bare ijzeren armen, om klokken to ver- homme au , een jong mensch op de
vangen.
kweekfclzool doen.
Sementinade, f. zaaitijd, m.
Seminal, e, adj . t. d'anat. de bot. tot het
Semeutines, f. pl. t. d'ant. Les — s, on fetes
dierlifk zaad behoorende , hetgeen op het
s, zaadfeest bij de oral! Romeinen.
zaad betrekking heeft. Les cesticules —s,
Semer, v. a. zaaijen bezaaifen , taitfirooide zaadblaasjes. Vaisseanx — aux, zaadjen. — du bled, koren
'
zaaijen. Les graivaatjes. Feuilles — es, zaadbladeren.
nes de fleurs se sement en toute saison ,
Poussiere —, zaaddof; t. de boul. Pain
bloemeM zaad kan men in leder jaarge—, brood van fijne bloem.
tij zaaifen; t. d'arq. — le canon d'un Seminariste , m. kweekeling, leerling in eefusil, den loop van een geweer uitmeten.
ne kweelfchool, feminarist, kerkelijke
Ce champ est smile d'epines, deze akker
kweekeling.
(het zaad.
is met doornen bezaaid.
clair, dun Seminition, f. t. de bot. uitfirooifing vast
bezaaijen.
a claire voie, geheel dun Semtnial on simenial, zie Seminal.
zaaifen; fig. — en terre ingrate, op ee- Seminifere , adj. zaad dragend, zaad ver.
nen onvruchtbaren bodem zaatjen ; eenen
wekkend. Les organes
s, de zaad verondankbaren good doen. — des erreurs,
wekkende werktuigen. Partie
zaad
dwalingen verfpreiden. — de l'argent,
dragend gedeelte.
geld uitfirooijen. L'argent est clair seme Seministe, in. feminist, die gelooft, dat de
chez WI, het geld is In] hem fchaarsch ;
vrucht in' het ligchaam der moeder ontprov. — des marguerites devant les pourfla door de vermenging van het mannei•
ceaux, paarlen voor de zwijnen wet pen ;
lijke en vrouwelijke zaad.
elergeeffchen arbeid doen.
Sdininoviste , m. feminovist , die meent,
Semestre, adj. halffarig,zesmaandig;m.halfdat de kiem der vrucht door de vermenjaar, o. zes maandige , halliarige dienst.
ging van het vrouwelijke met het manCette cause se jugera dans votre
deze
nelifke zaad islet in den eijerjlok, maar
zaak zal in uwen halfjarigen dienst bein de baarmoeder ontfiaat.
flist wordon. Entrer en —, het half jaar Semis, m. t. d'agr. plaats, waarop meta
ingaan. Servir par — , bij het half jaar
bloemen, boomen, enz. nit zaad treks ,
dienen.
d'hiver, d'ete, winter, zomer
yr. de trekking der gewasfenuit het zaad.
half jaar. Il faut payer par — deux cents Semisinction, 1. voorfchoot der .Romeinfche
florins, men moet voor 6 maanden twee
werklieden, o.
(den drehipel, o.
honderd gulden betalen.
Semite, tn. t. de coin. foot. , van katoen nit
Semestrier, m. verlofganger veer een half Semitique, adj. Langues
s ou orientales,
jaar. Les
s vont rejoindre leurs regioosterfche talen.
meets, de half jarige verlofgangers gaan Semnee, m. zie 1VIonastêre.
zich weder bij hunne regimentere ver- Semoir, m. zaaizak.
voegen.
en .
Semonce, f. (invitation), iitnoodiging tot
Semeur,, m. zaaijer ; fig. — de faux bruits,
eene plegtigheid. Faire la
d'un en.
uitfirooijer van valfche geruchten;t.d'arq.
terrement, uitnoodiging tot eene begroe
die de geweerloopen polijst.
fenis. 11 s'est chargé de la — des noces,
Semi, voor demi, adv. half (alleen gebruihij heeft zich belast met de uitnoodikel'ijk in zamenflellingen).
ging tot de bruiloft; herinnering, waar.
Semi-breve, f. t. de inns. halve korte noot. fchuwing, vermaning , befiraffing. Apres
Semi cylindrique, adj. half holrond.
des --s reitérees, na herhaalde waar.
Semi-diapason, semi-diaponte; semi-diatessa- fchuwingen; t. de mar. de order , welke
ron , m. t. de mos. halve octaaf, kwrnt ;
men aan een (chip geeft , dat men in zee
halve kwart teen.
tegen komt , om bij to draaijen, om zich
Semi-double, adj. t. de lith. Fête —, midto laten vifiteren.
delbaar, half feest, niet to groot noch te Semoncer,, v. a. berispen, befirafen.
klein; t, de bor. Fleur —, half gevul- t Semonceur,
zie Semonneur.
de bloom. Une
half gevulde ranonkel. t Semondre, v. a. verzoeken, noodigen.
Semi- of semi-dragme, m. halve dragma.
a ma couvoi, tot eene lijkflatie noodigen.
Semi-flosculeux, fleuronneux, adj. half ge. t Semonneur, m. noodiger, bidder'. — de
fireept, gebloemd.
noces, d'enterrement noodiger tot de
Semi-lunaire, adj half maanvormig.
brttiloft , bidder , aanfpreker tot gene
Semi-minime, f. t. de mum. het vierde deel
begrafenis.
ne r Hoot
fo
ee
Semotte f. t. de jard. koolAruitje(brocoli),o.
f. kleinfle nude Franfehe 'Bunt. Semoul g , f. deeg yan nivel in korreltjes ge-.
Semi-prebende, f. halve prove.
brags, foort van meeldeeg, o.
Simi-preuve, f halfofonvolkomen bewifs,o. Sempecte,
eon die reeds vieftig faren
Semi-quadrate, adj. (opposition) van twee plageestelijke van eene orde geweest is.
neten op den affiand van f, des dierenriems. , Semper-virens, m. t. de bot. altijd groene
Semi-teret, adj. (corps) half cilindervormig foort van kamperfoelie; adj. Les arbres
ligchaam zonder ongelijkheden.
ou taujours verts, de altijd groene boomen.
Semi-ton, m. t. de mus. halve Loon.
Sempiterne , f. foort van zeer duurzame flop.
Semi-topographie, f. t. de gr. graveerfel dat
fe (perpetuanne).
de omfireken van een land flechts in en. t Sempiternel, le, adj. altijddurend , estekele , in kleine fiukken yoorfielt, af.
wig ; fain. iron. Una vieille — le, eene
teeldt , o,
seer oude vreaw.
Sem-
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Sempiterneux , se , adj. zeer oud , fang !eyelid. Sênieur, m. overlie. Il est le
cien) de ce college, hij is de overlie vats
Sempiternille, f. zekere duurzame, rnaar
deze verzameling.
minder langdurende froffedan sempiterne.
Sempiternita, f. levensduur zonder bepaalde Seville, adj. t. de med. dat op den ouder.
dom betrekking heeft. Gangrene --,
grenzen.
koud vuur , dat door den hoogen ouder.
Semple , m. getouw voor zijden _troffer], o.
dom voortkomt.
Sen, m, lengtemaat to Siam, van omtrent
Sênilusienne, adj. Terre —, verfloppende,
het honderdfle gedeelte eener mijl.
oplosfende aarde.
Senage, m, t. de coat. impost, belasting op
(Virginie. Seine, f. zie Seine.
(gen visfchen.
viscn to Nantes, yr.
Senagruel, m, t. de bot. flangewortel van Senner, v. n. met het lleepnet, met den Z11.•
(nombre de six), Sennette , f. kleine zegen.
Senaire, adj. Le nombre
het getal zes ; t. de boc. Feuilles — s, Sen-ri, m. t. de med. fmarten in de liezen
to gapan , yr.
zesvoudige bladeren.
Senapou on Sinapou, m. t. de bot. plant van Sens , m. zin. Les cinq —, de vijf zinnen.
Les plaisirs. des —, de zinnelijke geGuiana, Wier kort gemaakte wortel den
noegens, vermaken. Mortifier ses
xi/.
visch dronken maakt.
ne zinnelijke lusten dooden, onderdrukUnat, m. raad, fenaat, tn. raadsvergadeken; fig. fam. Appliquer, mettre tons ses
ring , vr. L'ancien — de Rome, de oude
—, tons ses cinq — de nature a q. ch. , al
Romeinfche fenaat. Cesar fut tue en plem
zijne vijf zinnen, alle mogelijke opletCefar word in de voile raadsvergatendheid , tot iets gebruiken ; verfiand,
dering gedood.
vernuft (esprit), o. C'est un homme de
Senateur, tn. raadsheer, lid van den raad.
grand,
de pen de — (esprit), het is een
Romain, Romeinfche raadsheer.
man van groot , van weinig verfiand.
Sênatorerie, f. het gebied , de waardig,
Il ne manque pas de—, het ontbreekt hem
heid, woning van eenen raadsheer.
niet aan verfland. Bon —, gezond verSenatorial, e, adj. raadsheerlijk, mien
hand,
o. gezonde redo, yr. goede zin.
raadsheer toekomende. La dignite
hetgeen hij
Ce qu'il dit est de bon
de raadsbeerlijke waardrgheid.
zegt, is vernujtig, verfiandig. 11 a le
Senatorien , ne, adj. raadskeerlijk , van eezijn
verfland
is
verward;
hij
— trouble ,
nen raadsheer afkomstig. Etre d'une fais gek. 11 n'a pas le commun, hij heeft
mille—ne , van een raadsheerlijk geflacht.
goon natuurlijk veriland. Cela choque
Senatrice, f. vrouw van eenen raadsheer.
Senatule, m. kleine fenaat of raad.
le bon —, les sons, dat firijdt tegen het
gezond verfland ; beteekenis, meening,
t. d'hist. Rom. raadsSenatus-consulte ,
yr. zin. Ce n'est pas lh le — de ce mot,
befluit, o.
de mes paroles, dat is de beteekenis niet
Senau, m. t. de mar. fnaauw, een tweevan dit woord, de mooning van mijne
rnastvaartuig, met eenen dooden man
woorden. Vous avez bien saisi le — de ce
achter zijnen grooten mast, om hetzelve
proverbe , gij hebt de, meening, den, zin
van eene brik to onderfclseiden.
van dit fpreekwoord getroffen. Voila le
Sendo , m. hevige , y erwoestende flormwind
vrai, le propre — de la loi, dat is de
in Abysgnii.
ware, de eigenlijke beteekenis der wet.
yr.
baSene, m. t. de bot, feneplant ,
Ce mot a quatre —, di; woord hoof; vier
tard (dmerus), bastaard feneplant.
beteekenisfen. Ce sont des paroles a douSendchal, m landvoogd, drost, drosfaard;
paltsgraaf, opperhofregter, aan het hof ble —, dat zijn dubbelzinnige.woorden.
Cela ne tombe point sous les
dat lean
des Duirfchen keizers.
trier begrepen warden. Selon mon — j1 a
Senechale, f. landvoogdtvrouw , drostin.
tort , volgens mijne meening heeft hij
Seuechaussee, f. landvoogdijfchap , opperongelijk. Vous ne donnez pas dans moo
regtersambt, o.
—, gij treft muffle meening niet. De —
Senecon, m. t. de bot. kruiswortel. On
reprouve,in verkeerde meening. Voila le
donne du — a certains oiseaux, men geeft
littoral, dat is de letterliike zin. En cinelque
den kruisworter aan zekere vogels.
tivelke
verqu'on le prenne, in welken zin men 12et ook
Senee , adj. Rime — , rifmdicht ,
neme; zijde , rigting, yr. Mettez cette
zen alien met dezelfde letter beginner:.
zet deze tafel naar daze
table de ce
t Senefiance , f. zie Signification.
zijde. Coupez le jambop du bon —, fnijd
Senégali, m. vogel van Senegal, foort van
aan "de regter zijde.
de
ham
naar
mosch , y r.
deze
Cette pierre a deux pieds en tous
Senegre, m, t. de hot. fenegriek, vr. zie
fleen heeft aan alle zijden twee voeten.
Tenu.grec.
goof
den
Tournez
le
miroir
de
l'autre
Seneka, m. t. de bot. fenegawortil, worfpiegel eene andere rigg ing. En tout —,
tel tegen den beet van eene klapperflang.
dessus dessous, adv.
adv van alle zijden.
Senelle, zie Cenelle.
fam. het onderfle boven, o yerhoop. Tout est
Senembi, m. groen , zwart en wit gevlekin dit
dessus
dessous
dans
cettechambre,
to Amerikaanfche hagedis, yr.
vertrek ligt alias overhoop ,-doer elkanSener, v. a. zie Chatrer.
der. 1 ous ces chapitres decelivrre sont dessus
Senestre, adj. t. de bl. linksch. Le cote
dessous -,alle hoofkilukken in dit book zijn
de linkerzijde.
verkeerd, door elkander. Devour derriet.
de
bias.
D'argent
h
*me
Senestre, e, adj.
re —, adv. het achterfle veor,verkeerd
grue de sable — de en chef d'une croix de
adv. verkeerdelijk , averegts,
contre
gueules, een zwarte kraanvogel in een
geheel in tegendeel. , II a prix cela a conwit veld , die van boven een rood kruit
kij heeft dit yerkeerdelijk opgevat.
tre
ter linker zijde hoof .
Sensation, f. gewaarwording, aandoening;
Sénestrochere , m. t. die bias. linkerarm.
agreindruk, m. gevoel, o. C'est une
mostaard, m. mostaardzaad, o.
Seneve ,
able, dit it eere aangename gewaarworBrayer du —, mostaardzaad fifn makes.
ding.
Eece
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ding. Cet evenement a fait tine grande
daze gebettrtenis heeft eenen grooten indruk veroorzaakt.
Sense, e, adj. verflandig, vernuftig, *ordeelkendig, wijs. C'est un homnfe fort
— 9 het is een zeer verfiandig man. Une
reponse bien — de, een zeer yernuftig,
wijs antwoord.
Sensement, adv. met verfland, wijsfelijk,
verfiandiglijk. Tout ce qu'il fait, it le
fait —, al wat hij doet, doet hij met
verftand.
Sensibilisation, f. (de la pens se) verzienelif.
king ; toepasfing van een denkbeeld; begrip op een zinnelijk voorwerp, o.
-Sensibilite , f. gevoeligheid 9 .aandoenlifkheld. II est d'une grande —a toutes les
impressions de l'air, hij is zeer gevoelig
veor iederen indruk der lucht. La — du
Coeur aux miseres d'autrui, de gevoeligheld des harten bij de ellende van anderel.
Sensible, adj. gevoelig, aandoenlijk ; erkentelijk; tastbaar, merkelijk. L'oeil
est une partie fort —, het oog is een zeer
gevoelig deel. Etre — au froid, gevoelig
voor koude zijn. Etre — la douleur,,
bij de fmart gevoelig zijn. Je suis fort
— aux honnetetes que vows me faites, ik
ben zeer gevoelig, erkenselijk voor de
beleefdheden, die gij mij aandoet. Le
mal de dents est un mal tres —, de Respijn is eene zeer gevoelige fmart. —
plaisir, ongemeen genoegen. Vous l'avez
prix, touché par l'endroit le plus —, gij
hebt hem aan de gevoeligfie , aan de
zwakfie zijde gevat. Un mouvement —,
*one merkelijke beweging; s. de geveezwakfie pleats.
\
Sensiblement, adv. gevoeliglijk, klaarlijk;
merkelijk ; zeer, flerk. 11 est — touché
de cette perte, hij is over die verlies
zeer, merkelijk getreen. Cela se voit
— 9 dat ziet men duidelijk.
Sensiblerie, f. gemaaktheld, overdrijving
van gevoeligheid.
t Sensile, f t. de mar. galei.
Sensitif, ive, adj, t. did. zinnelijk, gevoelig. La vie — eve, het zinnelijke levee.
Sensitive, f. t. de bot. kruidje rover mij
glee, o.
Sensorium, m. did. algemeen werktuig
der zinnen, o. (het deel in de herfenen
waar de zenuwen der zinnen eindigen),
pleats der aandoenlijkheid, gevoeligheld , yr.
• Sensualisme, m. leer der zinnelijkheid, yr.
Sensualiste , m. aanhanger van deze leer.
Sensualite , f. zinnelijkheid, wrapschheid.
11 y a de la — dans tout ce qu'il fait, in
alles wat,hij doet is ices zinnelsjks.
Sensuel, le, adj. zinnelijk, wulpsch, weeleen
derig, wellustig. Un homme
zinnelijk mensch. Une femme — le, eene wulpfche vrouw. Wiener une vie —le,
een wellustig levee leiden.
fensuellement, adv. op eene zinnelijke wijze, wellussiglijk.
t Sente, f. zie Sender.
Sentelet, m. klein voetpad, paadje, o.
Sentence, f. fpreuk,zinfPreuk, yr.; yentas,
0. fententie, yr. Un discours plein de —,
*en gefprek' vol fPreuken, Le style de
Seneque est rempli de s, de fchrijfwifze van Seneka is opgevuld met zinfpreuken. La — est deft prononcee, het von.
Psis it reed: sisgsfProken. Ex6cuter true
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—, lens fententie, uitfpraak ten nit.
veer brengen. — d'audience, ern veer
het geregt uitgefprokon vonnis. — par
defaut, een wegens het niet verfchijnen
geveld vonnis. Appeler d'une —, van eels
vonnis op hooger reg. : beroepen (appel.
leren). Les pecheurs recevront leur —,
de zondaars zullen hu g vonnis ontvan.
gen; prov. De fou juge , briève —, een
gek is aanfionds met zijn vonnis klaar;
van eenen dwaas beefs men ras vonnis.
Sentencier, v. a. (inus.) t. de pal. vonnisfen.
Un homme sentencie, een gevonnisd man.
Sentencieusement, adv. op eene zinfpreuki.
ge, op eene zinrijke wijze.
Sentencieux, se, adj. zinrijk, zinfpreukig.
Un discours —, een zinrijk gefprek.
Sentene, f. einde waarbij men eene firing
zijde begint op to winden.
Senteur, f. reuk, m. Cela est d'une agree.
ble —, die is van eenen aangenatnen
reuk. Eau, poudre de —, welriekend
water, poeijer. Acheter des — s, 'vele
riekende dingen, reukwerk koopen.
Senti, m. gevoel, o. gevoeligheid, yr.
Sender, m. voetpad, pad, o. 11 y a un —
qui passe par la prairie, daar loopt een
voetpad door de weide. De ces deux —s,
le quel faut • it enfiler? welk van deze
twee voetpaden moot men inflaan ? fig.
Les — s de la gloire, de paden des rooms.
Suivre les — s de la vertu, de paden der
deficit volgen; op de paden, wegen der
deugd voortwandelen.
Sentiment, gy m. gevoel, gevoelen, o. gewaar ■
wording; gedachte, mooning, y r. Un —
vif, een levendig gevoel. Avoir le — de.
licat, een fife gevoel hebben. Il a encore
quelque — dans son bras, hij heeft nog
eenig gevoel in zijnen arm. 11 a perdu
tout —, hij heeft alle gewaarwerding
verloren. Les — s d'honneur, de joie,
de gevoelens van eer, van vreugde. Vo.
tre *ere a des — s vertueux, uw breeder
heeft deugdzame gevoelens. Elle a pour
ces enfants les — s d'une mere, zij heeft
moederlijke gevoelens voor deze kinde•
ren. Il n'a pas des — s bien orthodoxes,
hij heeft geene regtzinnige gevoelens,
gedachten, denkbeelden,tneeningen. Quel
est votre — sur vela? welke is uwe mooning van doze zaak ? wat dunks u hiervan? Dites votre —, zeg ewe gedachten.
— intime, zelffbewustheid ; t. de Chas.
reuk der honden; prov. Autant de totes,
autant de — s, zoo veel hoofden, zoo veel
zinnen,
* sentimental, e, adj. gevoelig, aandoenlijk ( fentimenteel). tile parle d'un ton
—, zu fpreekt op eenen aandoenlsjken,
fentinientelen Coon.
,
Sentine,, f. t. de mar. pompzoo,aoosgat, o.
dunk , tn.; fig. vetzamelplaats van god.
delooze , flechte lieden , yr. fchuim , o.
Sentinelle, f. fchildwacht. La — etoit en.
dormie, de fchildwacht was ingeflapen.
Relever la —, de fchildwacht aflosfen.
Faire la,— aux portes, aan de poorten op
fchildwacht flaan. Etre en —, mettre en
—, op fchildwacht flaan, op fchildwacht
zetten ; fig. Relever q. q. de —, iemand
een hard y erwift given, hem op eene vernederende wijze verwijten. Faire —, op
den loot- fiaan, oppasfen. Je fais — pour
le voir passer, ik fia op den loin, om
hem se Zieli voorbs:jkomen.
Sea.
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f. zie Sanvre.
den, merken. I1 sent tine pesanteur dans t Seoir, v. n. zitten. Le roi scant en sort
lit de justice, de koning op zijnen regle bras, hij gevoelt eene zwaarte, loomterfloel zittende. On l'a fait — it table,
heid in den arm. — un grand froid, eene groomen heeft hem aan tafel laten zitten.
to kande gevoelen. 11 ne sent aucun amour
zet u. Se —, v. r. S'asseoir.
hij
gevoelt
geene
liefde
veer
Pieds-toi,
pour elle,
zitten, kleeden 5 pasfen ;aanfiaan. Voyez
haar. On sent cela mieux qu'on ne l'exsi cela vous sied bien, zie of dit geed
prime, men gevoelt dit, men ivordt dit
zit, goed kleedt. Elle avoit une coiffure
beter gewaar, dan men kan uitdrvkken.
qui lui seyoit bien , zij droeg een kapfel,
On sent bien du vent par cette porte , men
dat haar wel gond. Ces couleurs vous
gevoelt veel wind door deze deur. 11 ne
sevant si bien, tenez.vous y, daar doze
sent point les affronts, hij merkt de beleleuren u zoo goed aanflaan, blijf daarleedigingen niet ; hij heeft gees; gevoel
bij ; imp. 11 ne vous sied pas de prendre
voor beleedigingen. le sens qu'il me trompe, ik merk, dat hij mij bedriegt. Ili ce ton-la, het past u niet dezen toon aasa
to nemen. 11 ne sied pas a un pauvre d'être
sentira ma colere, hij zal mijnen toorn
glorieux, hoogmoedig se zijn, past eenen
gevoelen. Je sentois bien ou it en vouloit,
armen niet.
ik merkte, begreep lye!, waar hij keen
wilde. Vous sentez bien qu'il a tort , gij Sep, zie Cep ; t. d'agr. fink hout , dat plat
op den grand gezet words, en waarin
gevoelt, merkt wel, dat hij ongeliik
de ploegfchaar is gevoegd; t. de mar. —a
heeft ; t. de marech. — les eperons , de
drisse ou d'ecoute, knechten veer de kar.
fporen geven; ruiken , rieken. — une
deels, marfevallen of fchoten.,
fleur, aan eene bloem ruiken. Je suis enrhumd , je ne sees rien , ik ben verflopt on Separable, adj. fcheidbaar, affcheidelijk.
s par le feu,
Les parties de ce corps sont
het hoofd, ik ruik niets. Le chien sent
de deelen van dit ligchaam zijn fcheid.
le gibier,, de hoed ruikt het wild. Cela
baar door het vuur.
tent la fumee , dat riekt naar den rook.
On sent le braid , l'enferme , het riekt Separage , m. t. de met. zie Separation , Triage.
brandig, muf; imp. 11 sent bon ici, het Separacif, ive, adj. affcheidend, afzonde.
rend.
tiekt bier goed; v. n. rieken, eenen
reek van zich geven , fmaken naar lets. Separation, f. fcheiding, afzondering, af.
Ses pieds sentent, zijne voeten rieken, fcheiding. Dien n'est plus rude aux amis
flinken. Cette soupe ne sent rice, deze que la —, niets is harder voor vrienden
foep fmaakt naar niets; fig. Cela ne sent dan de fcheiding. La — des chairs avec
pas bon; dat zal niet wel afloopen; het
les os, de affcheiding des vleeschs van ds
aanzien hebben, er uitzien als. 11 sent
beenen. On craint une — entre ces deux
l'homme de qualite, hij heeft het aanzien
families, men vreest eene fcheiding onder
alt een man van /land. L'action qu'il a
deze twee familien. Il fit — avec sa secte,
fake, sent bien ce qu'ils est, de daad , die
hij fcheidde zichvan zijne gezindheid af;
hij begaan heeft, toont wel aan, was hij is.
t. de cbim. La — des mdtaux, de fchei Elle sent son bien, zij beefs het aanzien
ding der metalen; t. de prat. — de corps
van goed opgevoed to zijn; fig. fam. ou
entre mar: et femme, de fcheiding van
prov. Le valet sent le vieux battu , deze
tafel en bed. — de biens, fcheiding,
knecht is onbefchaamd geworden, hij opheffing van gemeenfchap van goederen
met lang geene Hagen gehad hebben. La afrchutfel, befchot, o. Un mur de —,
caque sent toujours le hareng, zie Caqtle.
een fcheidsmuur. II faut titer cette
Cet homme sent le fagot, sic Fagot. Cet men inoet dit befchot, affchutfel, wep
honime sent le sapin, deze mensch is zeer
semen.
afzondering van de llge.
zwak, fleekt in een kwaad vel. II sent Sdparatisme,
moose leer, yr.
le -terroir, hij heeft de gewone four zijr.
Se
—,
v.
zich
go.
Separatiste; m. die zich door een bijzonder
net landslieden.
voelen, zich bevinden. Je me sens bien, gevoelen van de algemeene leer afzondert.
ik gevoel mij , bevind mij wel. 11 ne Separatoire, m. t. de chim. fcheidvat your
de morales, o.; t. de chir. foort van Wes
se sentit mourir, hij voelde niet, dat hij
ter icheiding van het bekkeneelvlies, o.
den dood zoo nabif was. II est si ravi
qu'il ne se sent pas, hij is zoo verrukt, separement, adv. afzonderlijk , alleen,
dat hij zich niet gevoelt, zich nice meer
zonder. On les a interroges —, men beefs
kent. Cette fine commence a se —, dit hen afzonderlijk ondervraagd. Mettez
ceschoses-lä , zetdeze dingen bilzonder.
meisja begint zich to kennen, .te gevoelen, dat zij groot ( huwbaar ) words; separer, v. a. fcheiden, afzonderen, dee.
fig. II, se- sent hien , hij gevoelt zich rev,
len, verdeelen. Un seul coup lui separa
hij kent zijne verdiensten. Se — de q.
la tete du corps, een enkele flag fcheidde
.ch., lets befpeuren, ergens gevoel van
zijn, hoofd van het ligchaam.-- les
chairs d'avec les os, het vleesch van is
hebben. Je ne m'en sens plus, ik weer,
-ik gevoel er slots meer van. 11 commence
beenen fcheiden. — les boucs d'avec les
a se — de la goutte , hij begin: de jicht ,
agneaux, de bokken van de fchapenfcheihet pootje to befpeuren. Il a eu la fievre,
den. I a mort les a separds , de dood beefs
rl s'en sent encore, hit heeft de koorts goune chambre en deux,
hen gefcheiden.
had, hij gevoelt het nog. II se sentira
eene kamer in twee deelen fcheiden.
long-temps de cette perte, hij zal dit ver
une cour d'un jardin par un mur, eene plaats
lies nog lang gevoelen. Je me sens encovan cones ruin door eenen muur afzeng.
re du voyage, ik ben nog vermoeid, ik
dezen. I es Pyrenees separent la France
heb nog gevoel, van de reis. S'il y a du
d'avec l'Espagne , de Pyrenean fcheiden

Sentir,

nt n. voelen;gevoelen,gewsar Ivor. Senvre ,

bien ou du mal, it s'en sentira, het snag
lets goeds of kwaads zijn, by zal het
bsfpeuren, hij zal zijn aandeel hebben.

franktijk van Spanfe af: On a separe
la terre en autant de portions qn'il y a d'eu(ants, men heeft het goed an zee veel
des.
Ecee 2
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deelen verdeeld als er kinderen zijn.
'de biens un mari et une femme, degemeenfchap van goederen tusfchen man en
vrouw ophefen. — de corps un mari et
une femme, echtelieden van tafel en bed
fcheiden. lls sont marids separes de biens,
zij zijn buiten gemeenfchap van goederen met elkander gehuwd ; t. de chim. —
Por des autres metaux, het goad van de
andere metalen affcheiden. Se —, v. r.
zich van een fcheiden, zich verdeelen.
Apres avoir passé quelques jours ensemble,
ils se sont separes, nadat zij eenige dagen bij elkander hadden doorgebragt ,
fcheidden zij zich van een. L'armee se
separa en deux, het leger verdeelde zich
in tweeen. L'assemblae se separa, de
vergadering ging nit een; prov. 11 n'y
a si bonne compagnie qui ne se separe,
daar most gefcheiden zijn; ook het beste
gezelfchap meet eindelijk uit elkander
gaan.
Sept, m. t. d'arq. ijzeren werktuig, in de
gedaante van eene T.
Sepeau, Sepee, zie Capeau, Cepee.
Sephalite, m. aanhanger van Mahometh,
die aan God eene menfchelijke gedaante
toefchrijft.
m. foort van rog.
Sephen ou Raie
Sephiroth, f. pl. t. de theol. Hebreeuwfche
uitdrukking, glans , waardoor de tegenwoordige yoodfche Cabalisten het geheimfle gedeelte van hunne kennis uitdrukken.
Sepia, Seppia, 1. t. d'hist. nat. foort van
ink;visch.
Sepidies, m. pl. t, d'hist. nat. hoornachtige
vleugels hebbende infekten.
Sdpioie ou Seche , f. t. d'hist. nat. kleine
foort van inktviseh.
Sepoule, f. garenklos van riet om te kaarden , m.
Seps, m. t. d'hist. nat. hagedis met zeer
korte beenen, zoodat zij 'mar eene Jiang
gelijkt , yr.
Sept, adj. zeven. Trois et quatre font —,
drie en vier maker; zeven; voor septiame, m. eta zeven, de zeven; de zevende. Le — du mois , dc zevende der maand.
Le — de coeur, harten zeven; t. d'hist.
nat. Le — oeil , zevenoog, een zekere
.vis.ch, m.
Septaine, 1. t. de cout. fiadsgebied, o.
koorts
Septaine, adj. t. de med. Fievre
die op den zevenden dag konst, zevendaagfche koorts.
Septante , adj. p. u. zeventig. Les — semaines de Daniel, de zeventig weken van Banal ; pl. s. Les — s, de zeventig overzetters , die op bevel van Ptolemeus Phi..
ladelphus , koning van Egypte , het Hebreeuwfche oude testament in het Grieksch
vertaalden.
Septantieme , adj. p. u. zeventigfle.
Septas, m. t. de bor. zevenbloen: aan de
kaap de Goede Hoop, met zeven bloemenbladen , zaadhuisjes, klokhuisjes.
Septembre, m. September, Herfstmaand,vr.
C Septembrisade, f. gruwelmoord, in de gevangenis te Parijs begaan, op den 2, 3
en 4 September 1792.
Septembriser, v. a. zoodanig eenen gruwelmoord op die dagen begaan.
Septembriseur, m. die zich aan dezen grawelmoord fchuldig maakte.
Septemvir, m. t. d'hist. anc. zevenman, Ro•
sneinsch overheidsperfoon.
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Septenaire, adj. Nombre —, ze yental, es;
s. m. tijdvak van zeven jaren van des
n:enfchen leven, wanneer er eenige ver•
anderingen bij hem zouden plaats hobben; een die zeven jaren hoogleeraar it
geweest.
Septennal, e, adj. zevenjarig, dat alle
y en jaren gebeurt.
Septentrion , m. noorden. Les Pays-Bas soot
au — de la Fra n ce, de Nederlanden liggen ten noorden van Frankrijk. L'aiguille aimantee se tourne toujours vers le
—, de magneetnaald draait altijd naar
het noorden.
§, eptentrional, e, adj. noordelijkde, noordsch,
noordfche
noorder. Les — s, — naux ,
volkeren. L'Amerique e, Noord-timerika. L.'ocean 4-, de noordzee. Vent —,
noordenwind.
Septeree, f. omtrent een morgen lands, m.
zaad.
Septicide, adj. t. de bat. Pericarpe
huisje , dat in de wader; openfpringt.
Septicolor,, m. t. d'hist. nat. zevenkleurige
vogel van Brazilie.
* Septidi, m.ze vende dag der Franfche decade.
Septieme , adj. zevende. Le — jour de la semaine, de zevende dag der week. Il est
dans sa — annee, hij is in zijn zevende
jaar. Elle arriva la —, zij was de zevende , die aankwam; m. het zevende deal
van een geheel. 11 est pour un dans
cette affaire, hij is voor een zevende deal
eon
in doze zaak ; f. Un écolier de la
fcholier van de zevende klasfe ; t, de jell.
eene reeks van zeven na elkanUne
der volgende kaarten van eene kleur ; t.
eel;
zevende. Accord de et sixde mus.
te , overeenftemming van de zevende en
zesde; zevende maand der zwangerfchap.
Septiemement, adv. ten zevende.
Septier, zie Setter.
Septifere , adj. t. de bot. halve vliesjes der
zaadkorreltjes hebbende.
Septiforme, adj. t. de bot. in de gedaante
van halve vliesjes.
Septimetre ou Septimestre, M. tijd van zey en maanden t. de med. Un enfant —,
een kind, dat met de zevende maand goboron is, een zevenmaands kind.
Septique , adj. t. de med. dat het vleesch
doet vekrotten, zonder veel pijn te vet..
oorzaken.
Septizone, in. t. d'arch. ant. gebouw van zeven verdiepingen van zuilen, o.
Septon, m.. zie Arote.
Septree f. zekere landmaat.
;
Septuagenaire, adj. et s. m. zeventigjar
ig
zeventigjarige.
Septuagesime, f. Septuagefima, derde Zondag voor de vasten , m.
S eptum , m. t. d'anat. affcheidfel , o.
Septuple, adj. zevenvoudig. 11 a du bieu au
— de ce qu'il en avoit alors , hij 'Heft ze.
venmaal zoo veel, ale hij toen had. Un
d'un autre, een getal,, dat zehombre
venmaal zoo groot is, als een ander.
Septupler,, v. a. met zeven verdubbelets.
Cela a septuple ses revenus, dit beef: zij.
ne inkomsten zevenmaal verdubbeld.
Sepulcral , e, adj. tot het graf behoorende,
grafs. We inscription — e, een oplchrift op een graf. Une statue, colonne
e,
e, eene grafzuil ; fig. Une voiz.
Joffe fleet, eene fiem, die klinkt alt of
t. d'hist. eccl.
zij nit het graf
Les sepulcraux , ketters, die yezus nederda-
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daling in de hel, aangaande zijne ziet,
ontkenden.
Sipulcre, m.graf, 0. begraafplaats, graffiede , yr. Un — tank clans un roc eene
in eene rots uitgehouwene begraafplaats.
Le — de Jesus Christ, het graf van fezus
Christus. Les pyramides d'Egyp te servoient
de — aux rois, de pyrarniden van Egypte dienden den koningen tot eene begraafplaats.
Sepulture, f.,begrafenis, begraving. II fit
chercher le corps de son ami parmi les soldats toes, pour lui Bonner la —, hij list
het ligchaam van zijnen vriend zoeken
onder de gedoodde foldaten, om het eene begraving to geven. Etre prive des
honneurs de la —, geene eerlifie begrafeels ontvangen. Les droits de _, de
regten der begrafenis; plaats waar men
de lijken begraaft. 11 avoit choisi sa
dap s Peglise neuve, hij had zijne begraving in de nieuwe kerk gekozen.
Sequelle, f. iron, aanhang , floes, m. gevolg, 0. Je me moque de lui et de toute
ik fpot met hens en zijnen geheesa
len aanhang; fig. 11 m'a fait une longue
— de questions ridicules, hij heeft mij
eene lange reeks van belagchelijke vra.
gen gedaan; t. de tout. Dime de —,
tiende van landerijen buiten de landfireek , waar men het regt heeft die
to ligten.
Sequence, f. t. de jeu. vervolg van perfcheidene kaarten van cone kleur.
Sequestration , f. beflagneming van goederen , bewaring van gerchilgoed, geregtelijke overlevering , verzekering van jets,
waarover getwist words, in eene derde
hand (sequestratie).
Sequestre , m. beflagneming, bewaring van
jets, waarover gefchil is, in eene derde
hand. Les revenus ont ete mis en — , zijne inkornsten zijn in bewaring, beflag
genomen. On a mis cette fille en — dans
ce monastbre, men heeft dit mcisje in dit
klooster in bewaring genomen. Mettre
une chose en —, jets in eene derde hand
aan eenen derden in bewaring
geven; bewaarder van eenig goed ,waarover gefchil is (sequestrer). 11 en est nomme pour —, hij is tot fequester,, bewaarder hiervan benoemd.
Sequestrer, v. a. op ices, waarover gefchil
is, geregtelijk beflag leggen, in bewaring
nemen, en hetzelve in eene derde hand
fiellen (sequestreren). Ses revenus sont se•
questres, zijne inkomsten zijn in beflag
genomen ; fig. heimelijk verwijderen , van
den hals fchuiven wegmoirelen. C'est
un homme ficheux , it faut le — d'avec nous,
het is een verdrietig man, wij moeten
hem ons van den hals fchuiven. 11 a sequestre ses meilleurs meubles, hij heeft
zijn bests huisraad weggemoffeld, heiwelijk verwijderd. Se —, v. r. zich
verWijderen, zich afzonderen. I1 s'est
sequestre de tout commerce du inonde, hij
heeft zich geheel van de wereld afgezonderd, alien omgang met elk een' verwijderd.
Sequin , m. fequine, zechin, Italiaanfche
gouden munt, en in de Levant, yr. Un
Venitien on de Venise, Venetiaanfche
zechin (ax of 12 franken). Les — s bongres Duitiche dukaten (aldus in Der.
tife genoemd).
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Seraaber, v. a. — la terre a pipes, de pijpaarde in kleine hoopjes flaan.
Seraabes, f. pl. flukken , afval van nog wee.
ke pijpen, o.
Serail, m. paleis van den Turkfchen keizer of van andere groote heeren ; yrouwenverblijf; huis van ongebondenhesd van
seven vorst, 0.
Seran , m. hekel voor den hennep.
Serancer, v. a. (hennep, vlas ) hekelen.
Chanvres serances, gehekelde hennep.
Serancer, m. hekelaar , die vlas , hon..
nep he ke I t.
Serancoir, zie Seran.
Serancolin , m. t. d'hist. nat. agaatkleurig
marmer, o.
Serapdon , in. t. d'anat. tempel van den God
Serapis to
Seraphin,
t. de theol. ferafijn.
Siraphique , adj. ferafijnsch. L'ordre
ferafijnfi. he orde, de Franciskaner orde , vr.
Seraphiser, v. a. wij en, keiligen; ten hetnel verheffen, onder de rij der heiligen
plaatfen.
Serapias , m. t. de hot. zie Elleborine.
Serapis,
t. de myth. groote of eerfie God
der Egyptetzaren, die eenen tempel to
illexandrii had.
Serasquier,
Seraskier generaal der
Turken.
Serasses ou Sarasses, f. pl. t. de coin. katoen uit Indii, o.
Serbajee, m. hoprnan , kapitein over het
paardevolk in Turkije.
Serbocal, an. glasfchiff, waarover de gouddraadtrekkers hunne draden laten
Serche, f. t. de ton. zie Eclisse.
Sercot , secot , m. zie Chemisette.
Ser-Dam , vrijwillige janitfaren in
Turkije, waarvan men in tijd van oor.
log ligtingen doet.
Serdar,, m. generaal in Moldavie , belast
em de frontierplaatfen tegen de Tarta•
ren to befehermen.
Serdeau, m. tafelbediende van des koning:
huts; plaats waar de afgenomene fpijzen
gebragt worden ; fpijskamer waar de edellieden , pages eten.
Serein , an. avondlucht, yr. Le — est plus
dangereux Pete qu'en d'autres saisons-, de
avondlucht is gevaarlijker des 'zomers,
dan in andere jaargetijden,
Serein , e, adj. helder, klaar, lucht, vrolijk , opgehelderd. I.e ciel, etoit —, de
hemel was helder. Un air eene klare , heldere lucht. Un visage —, een hel
der, vrolijk aangezigt ; t. poet. Jour*
— 5, gelukkige dagen; fig. 11 a l'esprit
, hij heeft een opgehelderd verfiand.
Serenade, f. avondmuzijk, die men tegen
den nacht op de ftraat tot eerbewijs van
iemand geeft.
Serenader, v.

a. avondmuzijk geven.

Serener, v. a: bedaren , fiillen.
Serdnissime, adj. doorluchtig, doorluchtigst.
Votre altesse o we doorluchtige hooghe id.
Serenite, f. helderheid, lelaarheid ; doorluchtigheid. La — de l'air,, du temps,
de helderlzeid der lucht, van het wedere
Sa electorale, zijne keurvorstrelijke
doorluchtigheid; fig. La — du, visage,
de helderheid, vrolijkheid van het aan.
gezigt.
Serenne , sercine, f. t. d'Uon. fears van be-

terkers.
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Sereque, m. zeker kruid om geel teverwers ;
foort van brem op de Kanarifche eilanden.
rn. t. d'econ. Le — very , groene kaas.
Sereux, se, adj. t. de med. waterig, waterachtig. Sang —, waterachtig bleed.
Serevan, m. t. d'hist. nat. foort van Bengaalfche mos, yr.
Serevasi,
t. d'hist. nat. dikbek op Isle
de France.
Serf, ve, adj. t. de food. dienstbaar, lijf
eigen. I1 est — de Mr. N., hij is lijfeigen van den Neer N; s. Les de naissance, de lijfeigenen, flaven van geboor.
te. — a la vie, dienstbare, flaaf, zoo
long hij leeft.
Serfouette, f. t. de jard. klein houweel, o.
Serfouetter ou serfouir, v. a. de aarde met
een klein houweel om de planten omhalen.
Serfeuir, zie Serfouetter.
Serfouissage, m. t. de jard. het omhalen van
de aarde, met een klein houweel.
Serge, f. fargie, yr. faai , o. Un habit de
— , een faaijen kleed. Etre vatu de —,
in, met fargie gekleed zijn.
Sergent, rn. t. mil. fergeant, onderecier ;
t. de jur. geregtsdienaar; t. de min. klemhaak ; bout eenen ovendeur ; op zekere
plaatfen, een teeken op een land (een
flok enz.) om daarmede aan to duiden,
dat daarover niet 'nag gegaan of gore.
den worden; t. de ton. hoeptang, yr.
Sergentaillerie, f. eene floet , een gevolg van
geregtsdienaren, van onderofficieren.
Sergenter, v. a. door eenen geregtsdienaar
iets laten aanzeggen. C'est un mauvais
payeur, it faut le —, het is eon flechte betaler, men moet hem door den geregts.
dienaar laten manen ; fig. kwellen, plagen.
Sergenterie, f. ambt van eenen geregtsdienaar, deurwaarderfchap, o.
Serger, sergier, m. die de fargie maakt en
verkoopt.
Sergerie, f, fargieweverij; handel in fargie, tn.
Sergette, f. ligte, dunne fargie ; ook fargiehewd,,o.
Seridies, f. pl. t. de bot. foort van planten, van artisjokken.
Sdrie, f. t. de math. reeks, geregelde opeenvol.
gingvan grootheden. Les diffdrentes formes
de s, de verfchillende vormen van reeken. Une — de propositions mathematiques,
feene
reeks van meetkundige voorfiellen.
convergente, divergente, toenemende,
afdeinzende reeks. Une — d'idees, eene
opeenvolging van gedachten, van denkbeelden; reekfen, onderdeelen, klasfen.
Cette loterie est divisee en six classes, et
chaque classe en trois
s, deze loterij is
in zes klasfen verdeeld, en iedere klasfe
in drie ferien, onderklasfen.
Serieusement, adv. op eene ernstige wijze,
ernstiglijk, met ernst, deftiglijk. 11
en parla hij fprak daarvan met ernst.
Je vous dis, — quittez, ik zeg u op eene ernstige wijze, houd op.
Serieux, se, adj. ernstig, deftig. Un discours eon ernstig gefprek. Faire une
mine — se, een ernstig, deftig gelaat,
aanzien maken, aannersen. L'affaire est
— se, de zaak is ernstig. Le combat desient —, het gevegt wordt ernstig; goopregt. Ce qu'il dit est —, het.
Been hij zegt is gewsgttg, ernstig, op- I
regt ; t. de prat. La dette est — e, de I
fehuld is niet verdicht, inderdaad zoo.
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Serieux, ernst , m.ernsthaftigheid,def•
tigheid, y r. ernstig, deftig wezen, o.
Prendre une chose dans le —, au —, eons
zaak voor ernst houden , in ernst , voor
wdar opnemen. En le voyant, it prit son
—, teen hij hem zag, natn hij eon erns.
tig wezen, gelaat, aan. I1 joue Bien clans
le —, eene ernstige rol fpeelt hij good.
Serin, m. ire, f. cijsje, o. de cauarie,
kanarievogel. La — ine ne chance pas,
het wijfje van het cijsje, van eenen kesplein, geheel
natievogel zingt niet.
mulec, bastaard
gele kanarievogel.
kanarievogel.
Serin, serincer, zie Senn, serancer.
Seriner, v. r. — un oiseau, eenen vogel
met eon orgeltje leeren zingen.
Serinette, f. zingorgeltje, orgeltje ow vogels to leeren zingen, o.
Seringat,
t. de bot. wilde fasmijn, yr.
Seringue, f. fpuit. —a elystare, a lavement,
klisteerfpuit.
Seringuer, v. a. fpuiten. une plaie, eons
wond befpuiten. — de Peal a, sur, q. q.,
iemand befpuiten ; t. de mar. — un vaisseau , een [chip in eene regte lijn be.
fchieten.
Serioles, f. pl. foort yan planten, o.
Seriosite , f. ernstig gelaat, o.
Seriphium , (lees seriphiome) m. t. de bot.
geflacht van planten.
Serissa, m. t. de bot. flinkende rubiacie.
t Serjant, m. flaaf, knecht.
Serkis, m. thee voor de Turkfche keizerin,
fultane,tot behoudenis der gezondheid,vr.
Serment, m. eed. — faux, valfche eed. Faire — sur les evangiles, op het evangelic
zweeren. lien sera cru a, sur, son —,
men zal hem op zijnen eed gelooven.
Prendre q. q. a —, den eed van iemand
verlangen, vorderen. Prater —, eenen
eed afleggen. Il a profere des s exc.
crables, hij heeft ijsfelijke eeden godaan.
Sermentaire, zie Livache.
Sermente , e, adj. (inns.) t. de jur.beiedigd.
Sermologue, sermologe , m. t. d'hist. eccl.
verzameling van feest predikatien der
paufen, yr.
Sermon, m. leerreden, redevoering, pre.
dikatie, preek , vr. Un — adifiant, pathatique, eene fiichtelijke zielroerende
predikatie. funebre , lijkpredikatie ;
fig. verdrietige, langwijlige vermaning.
Sennonette, f. t. de bot. foort van klaproos.
Sermonnaire, m. verzameling van predika.
tier, yr. predikatien-book, o.; fchrij.
ver en uitgever van predikatien; adj.
Style —, predikflifl.
Sermonner, v- a. fain. voorpreeken, vermanen , beftraffen.
Sermonneur, m. fam. langwijlige begraffer,
prediker, vermaner.
Sermontaire, f. ezelskomijn, m.
Seronge , f. t. de corn. foort yan Indisch
katoen, o.
t Seror, f. zuster.
Serosite , f. t. de med. — du sang, water.
achtigheid, fchetpheid in het bloed.
Serotine, 1. foort van vlarmuis.
Serpaut, serpot , m. uitzet vdti een meisfe,
dat gaat huwen.
Serpe , f. t. de jard.fneeimes , fnijrnes,hakmes , o. houwer, m. Une — de jardinier,
eon tuinwans fnecimes. d'un tonnetier, fniftnes van eenen kuiper. La —
du
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du bacheron, de houwer, het hakmetvai Serratule, zie Serrette.
den houthakker; fam. Cela est fait a la Serre, broei., llookkat. Tirer, 6ter les
orangers de la —, de oranjeboomen sit de
—, I dat is lomp gemaakt , met eene bill
broeikas nemen. Une — chaude, cane
(kromten Leiden.
gehouwen.
warme broeikas, waarin gellookt words;
Serpeger, v. a. t. de man. een paard in
klaauw, pool der roofvogels, on. L'aiwater.
Serpent, m. Hang, y r. — aquatique,
gle a les — s bien fortes, de arend heel)
Jiang. — a sonnette, ratelflang. — a luflerke klaauwen. ou pinces d'ecrevisnettes, brilflang. — de mer (cepole), foort
ses, de tengels of Maren der kreeften,
van bandvisch, fpitsflaart ; t. d'astr.
een noordergefiernte, o.; t. de mus.
m. • t. de vign. La premiere —, hat eer..
fiedrukken,
'
perfen (der druiven); geel•
zeker gehogen blaasinflrument ; hij die
gieters persfiok fchroef; t. de mon. gistdaarop fpeelt; t. de lap. Un oeil de —,
raam ; t. de met. foort van pers.
kleine fleen gelijk het oog eerier (lang.
froid men
Le vieux —, le — infernal, de duivel. Serre, adv. zeer flerk, groot.
sogne, zeer groote, koude ieugen.
fig. Langue de —, lasteraar. Nourrir un
dane son sein, eene Jiang in zijden boe- Serre-bauquieres, f. pl. fluitingen ander de

zem voeden, eenen verrader,, ondankbaren geed doen. Le — est cache sous les
fleurs, onder de bloemen is eene Jiang
verborgen , dat ding is niet te vertrouwen.
Serpentaire, adj. t. d'ast. flangendrager,, een
noordelijk geflernte; t. de bot. flangenkruid, o.; foort van tulp aan de kaap.
Serpente, f. foort van zeer fijn papier,
flangenpapier, o.
Serpenteau, m. kleineflang,vr.; t.d'artif.zwermer , voetzoeker ; t. d'art. — couronne,
fiormkrans.
t. de geom. flangekromte.
Serpentement,
Serpenter,, v. n. kronkelen, met bogten,
flangswijze loopen. La partie d'une courr
be qui va en serpentant, het gedeelte ee, dat flangswijze loopt.
rier kromme
Un ruisseau qui serpente days la prairie,

eene Beek die zich in de weide kronkelt, met bogten loopt; fig. Un saint seri.
pente , valfche groete.
Serpenticole , m. aanbidder der flangen.
Serpentin, m. t. d'arq. haan van een musket , lvaarop men eertijds de lont deed ;
t. d'art. foort van veldflang, yr.; t de
shim. Bang van eenen distileerketel, vr.;
t. d'hist. nat. flangenhout ; groen'achtig
warmer met gele flrepen.
Serpentin, e, adj. t. d'arch. Colonne —,flangezuil; t. de man. Langue eene onrustige, woelige tong.
Serpentine, f. flangefieen, on.; t. de bot.
flangegras, -kruid, o.; t. d'hist. nat. Chi.
nefche fchildpad met eenen flangenkop;
watergezwel (cedeme) aan de voeten der
eerstgeborenen, o.
Serper, v. U. t. de mar. het anker vin eene galei ligten, zonder fpil daarbij te
gebruiken.
Serpette, f.flioeimes der tuinlieden, a.; foort
van mes der gareelmakers om het leder
al trekkende te fnilden, o.
Serpigine, f. t. de med. ruwigheid der huid
met korst en puistles.
Serpiller, m. t. de jard. to digs of dik gewordene heggen van beide zijden tot op
het hoofdhout afkappen, eene hegge zeer
(Courteliere.
dunnen.
Serpilliere, f. pakdoek , 0.; t. d'nist. nat. zie
tijm.
Serpolet, m. t. de bot. wiide
Serpule, f. t. d'hist. nat. koketworm, m.
wormbuis, yr.
Serrage, m. t. de mar. binzenfle bekleedfel
van een fchip, o. behoorlijke Baiting
der fiukken hoot in de confiructie van
een fchip, yr.
Serran , m. t. d'hist. nat. foort van baars ;
groote wolkaarde der paruikmakers , vr.
Serratile , adj. t. de med. Fouls —, horde
en ongeli/ke pole.

balkwegen , tweede balkwegen.

Serre-bosse, f. t. de mar. rustlijn, touw dat

het anker vasthoudt. (eerier fchaar.

Serre-ciseaux, in. pl. t. de cont. ring , band
Serre-demi-file, m. t. de mil. het laatfle ge-

lid, de achterman van de voodie helft
der gelederen, die het gelid fluit.

Serre-d'empature, f. de fluffing van den tut.

fchenweger.

Serre-feu, m. t. de fond. halve cirkel om

de fmeitkroes om het vuur tegen te host•
den; vuurfcherm.

Serre-file, m. t. de mar. het laatfle of ach.
terfie fchip in de linie;,t. mil. de Mai•
fie man in het gelid.
Serre-goutiere , f. t. de mar. zetgang , die-

nende tot fluffing van den watergang,

Serre,Tapiers, m. plaats waar men pa-

pi eren wegfluit ,papierkamertje, kastje,o.

Serre-pbint, m. t. de hour. houten klos,waar..

op de gareelmakers den draad windo
om de fieleen wat vaster aan te halen.
Serre.rose f. t. de mar. touw am de ankers
'
vast tehouden,
o.
Serre-tete, f. mutfeband, m.; t. de chin

fialen band, gebruikt wordende bij de
genezing van eenen hazennsond.

Serree, f. werktuig der zoutzieders ter-bs-

reiding de aarde, o.
drukkingr, klemming.,

Serrement,

ping,
un

s,r. II me têmoigna son amide par
de main, hij betuigde mid zips,

vriendfchap door eene handdrukking.

de Coeur, beklemming , benaauwdheid
des harten, yr. Je ne puis y penser qu'avec

un — de Coeur, ik kan er niet aan den.

ken dan met eene benaauwdheid des liar.

te; adv. p. u. digs, gefloten, naauw bij

elkander. Ces troupes marchent deze
benden marcheren digt gefloten. 11 vit
fort —, hij leeft zeer fpaarzaam.
Serrer, v. a. zamenbinden, toetrekken

toehalen zamendtAkken , dringen, bij.
een .ichatven, perfew, fpannen , kletn.
men, enz. — les noeuds de l'amiti6,..d•
knoopen der vriendfchap zamenbinden,
toehalen. Il le serra si fort qu'il sic pouvoit se remuer, hij drukte hem zoo za.
men, dat hij zich niet kende bewegen.
11 me serra la main, hij drukte mil de
hand. Les sonliers me serrent, de fchoe,
nen drukken, klemmen mil. Serrez-cela
davantage, haal dat wat weer toe.
les sangles d'un cheval, de buikriemen,
gordriemen van een paard toetrekkene
Noes sommes ici trop serres, wij .zijn,
flaan of zitten, bier zoo ineen gedron.
gen, zoo geperst. Serrez on peu meo amis,
fehrtift west bijeen, zamen , mifne vrien.
den. Cela me serre trop, dit drukt, klemt,
fpoitt
Lece 4

SiSt1

SRS,
S It
ten fiat
draisifen. Crocheter une
filant hij te veel. Cela en ecrit trop serre, dat is te naauw in elkander gefchre.open fieken.
wen. — les dents, de tanden to zamen Serrurerie, f. flotemakers werk, o. flotemam
kerij, yr.
bijten. — les pouces a un criminel, eenen misdadiger de duimfchroeven aan- ''errurier , m flotemaker.
Serse,
f. t. de mar. zie Gabari,
zetten; pop. — les pouces a q. q., ieSersifis , zie Salsifis.
wand kwellen; kart houden ; fig. fam.
le bonton a q. q., iemand ergens hard op I Serte, f. t. de met. inzetren van diaman.
ten, o.; t. d'hist. nat, zekere visch.
aankr ingen; fiberp se lilts gaan , in het
naauw brengen. Se — les uns contre les Sertir, v. a. t. de lap. Une pierre bien sertie, een geed ingezette fleets.
autres', korter bij elkander fehuiven; fig.
Avoir le coeur serre, een bcklemd, be- Sertissure, f. t. de met. inzetten van een
edelgefleente, o.
naauwd hart hebben. Ces viandes serrent
(constipent) le ventre , deze fpijzen ver Sertulaire , m. koraalmos met zamenvoegitegets, met geleden , o.
floppen den buik. — son style , zijnen
flij1 bekorten. Tenir les enfants trop ser- Sertule, f. t. de bot. bundeltje met bleemir4s, de kinderen al te naauw houden. — ge fleeltjes, uit eene punt groeijende , e.
les ennemis de pres , digs' op den vijand Serum , m. ( lees serome), m. t. de med.
tnelk-bloedvecht, waterachtig en fcherp
aandringen; t. mil. — les rangs, les fivocht in het bleed, o.
les, de rijen, de gelederen
Un
chemin
serServage,
m. t. feed. dienstbaarheid , lijf.
les bottes , gefloten rijden.
eigenjchap, vr.'T enir en —, in dienst•
1.6 entre des montagnes, een tusfchen bergen ingefloten weg. une vine de pres , baarheid houden ; t. de pods. liefde, yr.
gene flail naauwer influiten; t. de bot. Serval, m, t. d'hisc. nat. L'iger-panterkat,vr.
Rameaux serres, digte takken; t. de man. Servant, m, adj. dienend , in dienst zijnde.
s, de dienstdoende , in dienst
Les freres
Un cheval serre du devant , een paard, dat
zijnde breeders, leken. Les gentilhomp an voren te zeer gegoten, gedrukt is.
mes — s, de aan tafel dienende edellie.
-• le cheval, het paard gefloten houden;
den , pages , hofjonkers ; t. de food. Fief
t. de mar. —le vent, aan den wind knijpen,
— dienstleen , o. ; t. de rel. cath. die de
geen' wind overgevep. — les voiles, de
mis dient , misdienaar ; t. d'art. enderun hunier
zeilen bergen, vast waken.
kanonnier.
en chemise , een marszeil met fmeergor
dings gorden, en met eene pop in den Servante, f. diensttneid, dienstmaagd. Line
— d'etifants on aux enfants, kindermeid.
mars vast waken. — en perroquet et .en
— de basse-cour, vremeisje, dienares.
chapeau, op zijne bramzeiis of met eeJe suis votre
ik ben uwe dienares ;
no poplijn op het zeil vast maken. —
kleine tafel bij eene greets, om daarop
l'ennemi au feu, den vijand van nabij beborden, glazen, fiesfchen, enz. zoo lang
vechten. — la cote, la terre, zeer kos t
to zetten; tafelknecht,
bij de kust zeilen. — de voiles, klein
soil maken; influiten, op . , wegfluiten; Servantois, zie Servante.
wegleggen, wegbergen. Serrez vos har- Serve, f. foort van bun em visfchen to be.
waren.
des.dans le coffre, flute uwe kleederen in
wisdienaar.
11 n'avoit pas serre son Serveur,
den koffer
argent, hij hatkezijn geld niet weg ge Serviable, adj. gedienstig, dienstvaardig.
een gedienstig man. Elle
Un homme
boron, opgefloten. Serrez vas livres, leg
n'est pas —, zij is niet dienstvaardig,
donne a
owe beckon weg. je vous
dienstwillig.
ik heb het rli gegeven om to bergen-; fam. 11 a .geld bien serre cette nuit , Serviablement, adv. inns. dienstvaardiglijk,
gedienstiglijk.
het beefs' dezek tacht zeer flerk gevroren.. .11 lui a donne sur les oreilles bien Service, m. dienst ,
bediening, vr.;
serre, hij beefs hem braaf wat op de 'land, krijgsdienst, tn. Entrer en —, in
dienst treden. 11 me prit a son —, hij
Boren gegeven. iVientir bien serre, onbenam mij in zijnen dienst. Ses filles sons
chaamd liegen. Un homme serre, een
fterughoudend
en—, zijne dochters dienen. Elle est hors
man.
de —, zij is buiten dienst, Je suis conSerrete , e adj. t. de bot. zaag y of mig. Feuil
ies ees, zaagvormige bladoren.
tent de son —, ik ben met zijne bediening, met zijnen diens: tevreden. Etre
Serrette, f. zie Sarrette.
de — chez le roi, den dienst bij den y ko&nem. ,
t. d'hist. nat. zekere Hang, vr.
ning hebben, voorzien. Un cheval de bon
SeiTirire , f. (pierri&re) t. de fond. fink ijzer
, een paard van goeden dienst, een
-om-lzet gat van den oven te floppen.
zeer bruikbaar paard. Une etoffe de bon
Serrien ,
foort van draagfloel, waarin
een goed , deugdzaam dock. Rendre
zillt
koning bran Pegu bij feesten laat
dienst risen, bewijzen. Rendez-moi
driven.
bewijs nil/ dezen dienst. 11 est
ce
Serdrestres, m.
d'hist. nat. geflacht der
prompt a rendre —, hij is dienstvaardig,
plat-vliesvoetige vogels , die eenen zaagbiedt
fuel
zijnen , bifiland aan. Je suis
yortnigen boll hebben.
a vos — s, je vous ptesente, je vous offre
Serroir,m. aanhaalhout der borflelmakers,o.
mes
s, ik ben se uwen diensse, ik
Serron, m. fpecerijkist, yr.
bled u mijne diensten aan. Qu'y a-t-i,
Serropalpes, m. pl. t. d'hist. nat. hoornach
potr votre — ? vat is er tianuwendienst?
t ,ge vleugels heb.bende infekten.
wat gelieft gij? 11 y a vingt ans qu'il
Serrure, e, adj. t. de bet. Des feuilles
est dans le —, hij is twintig jaar in
klein getande fijne zrsagvormige bladebediening,
in dienst, in krijgsdienst.
Ten.
hij heeft den dienst,
11 a quittd le
Serrure, f. flat, o. — a doubles, h deux
den krijgsdienst verlaten ; hij is us'
tours, eon flat dat tweemaal rondjlaat ,
den dienst gegaan. II a etc an -- de la
nacluflet .Fausser, forcer une-,cenflot verFrus-
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fehoto›. Qui servira la coupe ? wits wit
.Prns g t, hij Is in Pruiegfchen dienst gede foep roordienen? van dienst zijn,
'yeast. Un homme de —, een man die
dienst bewijzen. Il m'a bien servi dans
(lang) gediend heeft. Prendre — dans recette afiaire, hij beef: mij in deze zaak
tranger,, buiten's lands dienst semen. —
ne
fact
pas
veel dienst bewezen. 11 a servi le roi dans
ou divin , godsdienst. II
plusieurs ambassades, hij is den koning
causer pendant le —, men moat gedurenin verfcheidene gezantfchappen dienstig
de den godsdienst niet praten. Se congeweest; t. mil. II a servi sa patrie trente
sacrer au — de Dieu , zich den godsdienst
ans, hij heeft zijn vaderland dertigjaar
toewijden, den geestelijken (land aanregediend. — sur mer, sur terre, ter zee,
men ; yr. eerdienst , tn. Fonder !In — perpetuel pour l'ame d'un morc,
to land dienen. 11 sert dans la cavalerie,
eene altoosdurende mis voor de ziel van
hij dient bij de ruiterij; t. de jeu. —
eenen afgeflorverzen flichten. 11 est prie
la balle, den bal joist flaan. C'est a vous
enterrement, hij is tot den eera —, gij begins nit to Haan; t. de mar.
vol brasfen, vol houden, opduwen of afdienst , tot de begraving verzocht ; op=
disfching, yr. geregt, tafelvaatwerk,o.;'
houden als men biigedraaid beefs gelegen.
fervies, tafellinnen , flelfel van tafelFaire — les voiles , de zeilen bijzetten,
ter windvang flellen ; v. n. — de q. ch.,
goed , o. Un repas a quatre s, een
maaltijd van vier opdisfchingen,geregten.
dienen, fleekken, verfirekken tot sett.
me sort de garde, de guide, hij dient
Un d'argent , een zilveren fie/ tafelwerk.
tnij , mij tot wachter, tot gids.
Un beau — de toile damassée, een fchoon
Mon manteau use servira do couverture,
datnast tafelgoed ; t. d'art. — des boumijn mantel zal mij tot deken dienen,
ches a feu, bediening van het gefchut.;
pleats,
wear
n2en
bij
het
kol
eia ne sun de rien dat
verfireUen.
de
jeu.
t.
ven, kaatfen of balflaan , den bal nithelps niet, dat dient tot niets. Il ne
vous serviroit tie rien, de le rendre malfleet ; eetfle flag van eenen bal in de
heureux, het zoude u tot niets oaten,
kaatsbaan, m. opflagzijde eener kaatsbaan.
hem ongelukkig to waken. — a q. ch.,
t. de sa y . zeepketel ones ooren.
Servidou,
tot lets nuttig, dienstig , goed zijn. Ce
Serviette , f. fervet , tafeldoek, o. Une doucheval sert a tiler et a patter, dit paard
zaine de — s, een dozijn fervetten.
adj.
flaafsch,
dienstbaar,
knechis goed 1 . 00r trekken en dragen. A quoi
Servile,
vous sert de l'avoir dit? waartoe dient u ,
telijk. Un travail —, een flaafsch werk.
Une condition —, een flaafIche
is u dienstig, dit gezegd so hebben? A
Un homme de condition —, een rnensch
quoi ce valet pent-il vous ? waartoe ban
a die knecht van rut zijn? dienst
van nederigen fiend, van gemeene af.
eene flaaffche
doen , nuttig zijn, bruikbaar zijn. Ces
komst. Une crainte
eene lage f fleckvrees ; fig. Une ame
souliers pourront encore vous , doze
eene tterfchoenen zullen u nog /eennen ntittig
te ziel. Une traduction
lijke, flaaffche vertaling.
zijn. t e chapeau pent encore —, deze
Servilement, adv. op eene flaaffche wijze,
hoed is nog to gebruiken. Cet habit ne
flaafachtig. Traduire , near de letter,
sauroit me —,deze rob ban tnij geenen dienst
woord voor ivoord vertalen.
weer doer ; prov. Cela sect comme un
Servilite, f. flaaffche ge3st, m. La — de
cautere sur une jambe de Bois, dat helps,
son caractére le rend meprisable , zijn
dient, als het derde 'via of rad aan
fiaafich, knechtelijk karakter maakt hem
eenen lvagen. q. q. , une maison , ievet achtelifk.
mend , een huis voorzien, bedienen. Ce
Servion, m. t. de sal. plank aan eenenflok,
boucher nous sert mal, deze vleeschhouom het zout in de zoutgroeve near zich toe
ver voorziet, bediat ons Hecht. On a
bien servi cette maison de meubles, men
to halen, y r.; zoutkruk , yr.
Serviote, f. t. de mar. flub, dat de punt van
heefs d;t huis van huisraad goed voorzien.
Se —, v. r. z;ch van sets bedienen,
den voorfleven vortnt , o.; plegtbalk , m.
gebruiken. II se sert souvent de ces exServir, v. a. dienen ; bedienen ; oppasfen.
cuses, hij bedient zich dikwijls van deft
.11 y a deux ans qu'il me sert, h,j dient
mij federt twee jaren, hij is twee jaze vet ontfchuldigingen. Je me suis servi,
ren in mijnen dienst. Il est mal servi de
de cette occasion, i k heb self van deze
gelegenheid bediend. Servez-vous de ma
ses dome g iques, wordt vast zijne beSe
—
soi-meme,
dienden flecks bediend.
scie, gebruik mijne zaag.
zich zelven bedienen. Voulez-vous vous
Servis , m. t. de pal. heerlijke inkomsten,
geregtigheden, yr. pl. Cens et —,
vous metne? wilt gij u zelven bedienen? —
(a) la messe, de mis bedienen. a taposten, lasten en ongelden, leengerepe
tigheden.
ble, bij talll bedienen, oppasfen; (de
ijzen)
opdisfchen,
opdragen,
aanrer
Servites,
ns. pl. ferviter monniken.
fp
ten; voordienen. On a deja servi, men Serviteur,
dienaar, knecht, bediende,
beefs reeds opgedragen. A quelle beure
oppasfer. Un bon —, een goede dienaar,
voulez-vous qu'on serve ? hoe laat wilt
knecht. Ce sont les devoirs des — s engij, dat men opdisfche? On avoit servi
vers leurs maitres, dit zijn de pligten der
un bon diner, men had een goed middage
bedienden jegens hunne heeren, meesters.
Un domestique, een huisknecht. Un
eten aangeregt. A cette tete on servit
trois tables a la fois, en manse temps, bij
bon — de Petat, een goede flaatsdienaar.
dit fees: bediende teen , at men , aan drie
je suis votre — et ami, ik ben uw dietafels op eens, to gelijk. La table y est
naar vriend. 1Vlo/ , lui préter deux
toujours bien servie, de tafel is dear alcents florins? je suis son —, ik zoude hens
tijd goed aangeregt. — le dessert, het
twee horderd gulden leenen, zijn genageregt opdragen. d'un mets , van
hoorzame dienaar, daaruit words nits;
een geregt voorzetten. Servez-inoi de ce
pop. Faites
mask uw compliment,
eene bulging, maak eenen dienaar.
plat, leg mij veer geef raj van dezen
Eeee 5
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Servitude, f.dienstboarheid Petvernii, vr.
knechtfchap, o. dwang, lijfeigendotn,
Etre dans la —, in dienstbaarireid zijn,
dienen. Le joug de la —, het juk der
flavernif. La — du peche , de flavernij
der zonde. 11 est oblige d'y etre tons les
jours a six heures, c'est une hij is
verpligt daar dagelijks om zes risen te
zijn, dat is een dwang ; t. de dr. last,
ns. bezwaarnis, vr fervituut, o. op een vast
goed, een huis of landgoed. C'est une —
attachee a cette maison, dat is een lervituut, dat aan dit huis is verbonden. —
passive , bezwaarnis op een huis, waardoor de bezitter verpligt is eenigen last
te moeten dulden. — -.ctive, regt em te
vorderen, dat waartoe la — passive verpligt. — s urbaines, fledelijke fervitu.
continue, een altoosdurend
ten. Une
fervituut.
Pervivi, m. bewijs van dienst, o. erkentenis der dienstbaarheid, vr.
Ses, pr. pl. zijne , hare, deszelfs, derzelver; deszelven, derzelve.
Sesame, m. Oostersch koren, 0.; vlasdotter. Huile de —, fefam-olie.
Sesamoide, adj. t. d'anat. Os —, zeer kiein
been in de gelederen; f. t. de bot. zekere
plant, foort van refeda.
Sesban, m. t. de bot. boksbaard, Egypt'.
fche ftruik.
in. t. de bot. fefelikruid (foort van
venkel), o.
Sesie, f. t. d'hist. nat. infekt, foort van
fphinx, wonderdier der Egyptenaars, a.
Sesq ui, t. lat. agderhalf maal.
Sesquialterc, adj. t. de math. Raison —, verbonding van twee grootheden op elkander, een en een half maal. Les nombres
9 et 6 sont entr'eux en raison —, de getallen zes en negen flaan tot elkander
in eene verhouding van anderhalf maal.
Sesqui-double, adj. Raison —, derdehalf
maal de verhouding. La raison de 15 a 6
est —, de verhouding van Is tot his derdehalf maal; 15 bevat 6 derdelzalfmaal.
Sesqui-octave, f. t. de mus. anderhalve octaaf:
Sesqui-once, f. anderhalf ens.
Sesqui-quadrat, adj. t. d'astr. Aspect —,
fiand, waarin twee planeten 135 graden van elkander afflaan.
Sesqui-tierce, f. et adj. wanneer het eene
Mal den en een derde maal grooter is
dan een ander. 8 est a 6 en raison —, 8
bevat 6 din en een derde maal.
Sesse: f. band cm eenen tulband, tn.; m. t.
de riv. zie Ecope.
Sessile, adj. t. de bot. Fleur eene bloem,
die geenen flea heeft, maar onmiddellijk
op den fiengel, Elam zit.
Sessiliflore, adj. t. de bot. Plante —, plant
met zittende bladeren.
Sessiliocle, adj. t. d'hist. nat. Crustace —,
fchelpdier met vastzittende oogen, o.
Session, f. zitting. Les deux premieres —s
du parlement, de twee eerfle zittingen
van het parlement. La — du> corps legis
latif, de fesfie of zitting van het wetgevend ligchaam.
Seste, f. korenmaat te Siam.
t. de cout. impost, dien eeniSesterage,
ge heeren ligten op ieder fchepel zout.
festertius, eene cede zilveren
Sesterce,
Romeinfche
Skace, c, adj. dun en JOT gelijk varkens-
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haar. Polls
a, ft i if en don hoar
de bot. Feuille
ee, flijf, dun blad.
,letaires, f. pl. geflacht van zeegras, o.
Seteux, se, adj. t. de bot. in de gedaante
van haar, borflels.
Sethiens, Sethites, m. pl. r. d'hist. eccl. Ss.
thiten, aanhangers van Seth.
ièticornes, m. pl. t. d'hist. nat. geflacht van
in:ekten met flifve dunne voelhorens, 0.
Satie, f. t. de mar. Turkfche fchuit op de
Zwarte zee.
Setier, sexier, m. mud, mudde, y r. en o.
Un — de bled, eene mudde koren. Cornbleu conte le — de pois ? wat kost het
mudde erween? pintje, o. Un demi —
de yin , een half pintje wijn.
Setifere, adj. haarachtig.
Setine, 1. t. d'agr. uitgehlrektheid hooiland,
dat door zes man in denen dag kan wor•
den afgemaaid, o.
Seton, m. t. de chir. gat in den nek, aan
den hals, waardoor men eenen draad
haalt ter afleiding der vochten, foort
van fontanel aan den hals.
';etree, f. zie Septree.
Seuil, nt. dorpel of drempel van eene deur.
'.'enfant est assis sur le — de la porte, het
kind zit op den dorpel van de deur; t.
d'hydraul. Le — d'une Ocluse, de drempel
van eene fluffs.
Seuillet, m. t. de mar. ponrtdrempel.
Seul, e, adj. alleen, eenig, enkel, eenigfle. Je le trouvai ik vend hem alleen.
Je l'ai fait tout —, ik heb het geheel alleen gedaan. 11 n'y a qu'un — Dieu, dear
is maar een eenig God. Une — e nersonne, un — homme, een enkel perfoon,
een enkel mensch. C'est le — qui vit encore, dat is de eenigfie, die nog leeft.
Le -- bien qui m'est reste, het eenigfie
goed, dat mij nog is overig gebleven.
La — e idee en fast horreur, het dankbeeld alleen dolt, verwekt afgrijzen.
een tegen een.
contre
Seulement, adv. allesenlifk; ten minfle;
maar. Je vous demande votre parole,
ik vraag u alleenlijk om uw woord. bifin snot , zeg hem tnaar, ten min-.
tes lui
fl e den woord. NOUS etions trois—, wit
waren maar met ens driein. Laissez-moi
— reposer un quart d'heure, laat mkt nog
maar een kwartier ours rusten. Pas —,
zelfs niet eens. Vous le croyez mort,
n'a pas — eta malade, gij geloofdet dat
hif deed was, hij is zelfs niet cent
ziek geweest.
Seulet, te, adj. t. poet. alleen, verlaten.
Que faire ici —? wat zal ik hier alleen,
geheel verlaten, does:.
Senile, f. oplegplaats veer zout, ook veer
a ndere koopwaren.
Seve , f. fap der planten el.t boomen, o.;
rijzendheid van den wijn. Ce yin a une
bonne—,deze wijn_heeft eene goede rifzentl•
(met platte takken in Indic.
heid.
t. de bot. trompetteboom,
Severanton
Severeadj. fireng , firaf, hard , fcherp,
erndig. 11 est trop a, covers ses enfants, hij is te jireng jegens zijne kinderen. 11 lei fit une reprimande, hij gal
hem een fcherp , hard verwijt. l ne morale —, eene firenge zedeleer. 11 prit one
mine —, hif nam ten crnstig gelaat aan.
arler d'un ton —, op eenen flrafren soon
fpreken.
Severemeut, adv. firetsgelijk, met fireng.
held.
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Sr
ttit,
held. Chitier, punir, q. q.
istnand Sexloculaire, adj. tip de bot. suet zes vakken.
Sexradie, e, adj. zesfiralig.
flrengelijk tuchtigen, flrajf'en.
Severite, gefirengheid , flrafheid. La — Sextant, adj. t. de med. Fievre
koorts
des lois, des moeurs, de gefirengheid der
van zes dagen.
wetten, der zeden. La trop grande — est Sextant , m. sexagene, f. t. d'astr. fextant,
cruautè, de al to groote flrafheid is
cirkelfiuk van 60°. Prendre la hauteur d'un
astre avec le —, de hoogte van eene liar
wreedhei.:.
Severonde ou subgronde, f. uitflek , het onmet den fextant meters. — d'Uranie , zuidelijk gellernte.
derfie van. een dak dat over eenen muur
Sexte, f. t. de - rel. Bath. het zesde boek der
hangt.
paufelijke befluiten, in ordegebragt door
Seveux, se, adj. t. de bot. dat tot het fap
Bonifacius VIll. het derde van de kanobehoort. Vaisseaux
fapvaten.
Sóvices, m. pl. t. de pal. mishandeling , harnijke uren of getijden, des morgens ten
zes uren; t. de mus. de zesde toon.
de bejegening (jegens vrouw of kinderen).
.11 y a eu des — de la part du mari, daar Sexte, adj. Registre zoutlijst , naam en
hebben mishandelingen van de zijde des
hoedanigheid der genen, die tout woeten nemen.
mans plaats gehad.
Sevir, v. n. t. de pal. mishandelen , hard Sextelage , f. t. de jur. belasting op het.
bejegenen , gefireng to werk gaan. II a
geen dat op de openbare markt verkocht
sevi contre ses enfants, ses domestiques,
word:, marktgeld.
hij heeft zijne kinderen, zijne dienst. Sextëree ou seteree, f. Franfche landmaat.
zesde dag eener dekade.
boden mishandeld. Les juges ne sauroient * Sextidi,
.Romeinfche maat, yr.
trop contre les voleurs, de regters ken- Sextier,
nen niet flreng genoeg to werk gaan te- Sextile, adj. t. d'astr. Aspect —, afliand
gen de roovers.
van 6o graden tusfchen twee planeton.
Sevoles, f. pl. klokbloemplanten.
Annee bissextile, fchrikkeljaar.
Sevrage , m. fpenen, afnenten van kinderen, Sextile, in. de zesde maand bij de wide
van jonge dieren van de moeder, o. ElRomeinen (Augustus).
le remit le — de son enfant au mois de Sextule, f. t. de pharm. zesde deel eener on:
juin , zij fielde het fpenen van het kind
of vier fchrupels.
nit tot de maand yunij. 'Von fils est en Sextumvir, t. d'hist. Rom. Augustal,
mijn zoon wordt gefpeend.
een van de zes priesters van den vergo.
Sevrer, v. a. fpenen; jonge dieren van de
den Augustus.
ouden nemen. On a sevre l'enfant de ma Sextuple, adj. zesvoudig. Le — de deux
soeur,, men heeft het kind van mijne zus.
est douze , het zesvoud van twee is
ter gefpeend. — sin chien, eenen hoed
twaalf. Payer le — de la valeur d'une chovan de moeder nemen; fig. — q. q. de
se, de zesvoudige waarde van iets betalen.
ch., iemand iets onttrekken , ontnetnen. Sextupler, v. a. zesmaal vermeerderen. See
on l'a sevrê de Pesperance dont it se flatrevenus sont es , zijne inkomsten zips
toit, men heeft hem de hoop ontnomen,
zesmaal vermeerderd.
dwaarmede hij zich vleide. Se —, v. r. Sexuel, le, adj. het geflacht onderftheiden.
zich onttrekken, zich onthouden. Ces
de. Systeme —, de verdeeling der plans
revers l'obligent a se — de bien des choses,
ten volgens het geflacht verdeelen.
deze ongelukken, tegenfpoeden verplig- Sexvalve , adj. t. de bot. met zes klapvliezen.
ten hem zich van veel dingen to ont- Sey In. een visch van het geflacht der keels
houden.
visfchen, foort van kabeljaauw.
(tigjarig.
Sexagenaire, m„ et adj. zestigjarige, zes- Seyer, v. a. koorn maaijen.
sexagesimal, e, adj. t. d'astr. Fraction
-se, f. maaijer,, maaifier.
e, Seyeur,,
zestigtalige break.
Sgrafit ou sgrafitto, m. t. de peint. Peindre
Sexagene, f. t. d'astr. zesde deel van den
al — to, (Ital. uitdr.) op eene gekraste
dierenriem,o;een tijd van 6o siren (sixtant).
wijze fchilderen.
(foort van meerle.
Sexagesime,f.tweede zondag voor de vasten,m. Shan-hu, t. d'hist. nat. Chinefche vogel ,
Sexangle , adj. t. de geom. anc. zeshoekig. Sheque, m. bij de Arabieren, opperfie van
Une figure — (sexagone), eene zeshoekige
een geflacht, van eenen !lam.
figuur.
Sherardes, f. pl. t. de b'ot. planten van het
Sexangulaire, adj. t. de bot. zeshoekig;
geflacht der roode verwflof gevende.
visch van het geflacht der zeepaarden.
Sherif, m. landregter in Engeland.
Sexclecimal, e, adj. Cbristal
kristal met Si, conj. zoo, indien, bij aldien ; of; wanzestien vlakten.
neer. Vous l'aurez — vous venez, gij
Sex-digitaire, m. et adj. zes vingers hebzult het hebben, zoo, bijoldien gij komt.
bende. Un enfant —, een kind, dat zes
cela est ainsi, je suiecontent, indien,
vingers beef:.
(die zes vingers heeft.
wanneer tit zoo is , ben ik tevreden.
Sex-digital, e, adj. line main —, eene hand
— son pere y consent, je 1e ferai, wanneer, bij aldien, zijn varier daarin toeSexe, geflacht, o. kunne, fekfe, vr.
Le — masculin, het mannelijk geflacht.
flemt, zal ik het then. 11 viendra, s'il
Le beau —, het fchoone geflacht. On tua
peat, hij zal komen, zoo hij kan. Ditout, sans distinction d'age ni de —, men
vous viendrez, zeg mij, of gij
tes-moi
doodde alles zonder onderfcheid van onsera puzult komen. S'il ne se corrige
derdorn noch kunne. Aimer le —, de vrou.
ni, wanneer hij zich niet verb6'tert, zal
Vous
demandez
,
wen beminnen , een liefhebber van de yrouhij gegraft warden. —
welijke kunne zijn.
je vous aime ,gif vraagt of ik u bemin. Je ne
Sexfide, adj. t. de bot. zesfpletig, met zes
sais, je l'aurois fait , ik weet Wet of ik
het zoude gedaan hebben; (bevestigend,
verdeelingen of affnifdingen.
twijfelachtlg woordlidje) evenwel, echSexflore , adj. t. de bot. zesbloemig.
Sexifere, adj. t. de bot. Plantes — s, plan.
ter,, ja , nogtans, ondertusfchen, tech
ten met kenbare gellachtsdeelen.
enz. Je soufFre plus que vous, et — je ne
Mc
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me plaint pas , ik lijd meet dan Rif en
eveswel beklaag ik raj niet. Quoique
vans en puissiez dire, — est-ce que je ne
le crois pas, wat gij ook moogt zeggen,
ik geloof het echter, toch niet. rant
est que, indien het zoo is , dat, wanneer het waar is, dat. — rant est qu'elle le veuille epouser, wanneer het waar
is, dat zij hem wil trouwen. Que vent
dire cela, — ce n'est qu'il ne m'aime plus?
wat wil dat anders zeggen, dan, dat hij
Testi niet timer bemint. Vous dices que
non, et je dis que
gij zegt van peen,
en ik zeg van ja i,
bien que, zoodat.
Les choses en átoient a ce point , bien qu'il
ne vous restoic plus que ce parti a prendre,
de zaken waren zoo gefield , zoodat ens
niets meer overig bleef, dan dis befluit
te nemen ; voor aussi, aurant. 11 n'est pas
— riche que vous, hij is zoo rijk niet als
gij. II n'ecrit plus — bien, hij fchtijft
niet meer zoo fchoon. — fait, ja wel,
ja tech; adv. (teliement) zoo, zoodanig.
11 est — savant, qu'il n'a presque pas son
pareil, hij is zoo geleerd, dat hij haast
zijns gelijken niet heeft. II est encore — foible, qu'il ne sauroit marcher, hij
it nog zoo zwak , dat hij niet kan gaan;
m. 11 a toujours un ou mais, hij heeft
altijd een indien , wanneer of maar. 11
ne donne jamais de louange qui ne soit
vie d'un hij prijst nooit , of er is
een indien bij; t. de mus. de noot f ;
prov. Avec un — on memoir Paris dans
une bouteille, men zoude Parijs in eene
fiesch kunnen fleken, wanneer het groot
genoeg ware; onder zekere bedingingen
is alles mogelijk. (Aebeen.
Siagonagre , m. t. de med. jicht aan her kaSiagonotes , m. pl. t. d'hist. nat. geflacht der
vssfchen met eenen bteeden bek, gelijk
de fnoeken. (kwijlend.
Sialagogue, sialogogue , adj. m. t. de med.
Sialisme, m. zie Pcyalisme.
Sialologie, sialographie, f. t. de mid. verhandeling, leer over het fpeekfel
Siam, m. t. de jeu. het Siamjpel , foort van
kegeli:pel, t. de med. l\laladie de —, gele
koorts op de Almerikaanfche eilanden.
Siamoise f. t. de coin. foort van katoenlioffe.
Siampan , m. t. de mar. klein Chineesch vaartuig, o.
Sibadille, zie Cevadille.
Sibarite, M. fig. overgegeven aan de verwijfdheid , i yellust. (tige planten.
Sibbaldies , f. pl. t. de bor. zekere roosachSibben , sibbens, nt. t. de med. foort van
aanflekende venusziekte, die in eenige
provincien van .Schotland . heerscht, sr.
Sibarite, f. t. de min. (Tourmaline apyre)
foort van ro ode aarde(fchorl)van Si berii.
Sibile , f. vaas.
Sibilot, m. potfenmaker,, buikfpreker (gas(met een rond hoofd, vr.
trilogue).
t. d'hist. nat. 4frikaanfche flang
Sibon,
Sibvlle, f. t. d'ant. Sibille, gewaande pro.
tesfe der oude Heidenen. La — de Delfi
plies , de Sibille te Delphos. Les Romains
consultoient les livres des — s, de Romeinen vsaagden de Sibillijnfche boeken, de
boeken der Sibillen em raad.
Sibyllin, adj. Sib;llijnsch. Precres —s,prieseor der Sibillen.
Sibylliser, v. a. godfpraak dun.
Sibyllisme, m. geloof aan de booker) der
Sibillen, o.
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Sibillist:, in. die de boeken der Sibillen
befludeerde , aankle yer daarvan.
Sicacite, f. droogheid, uitdrooging van eon
moeras , van eenen vijver.
• Sicaire, m. verraderlijke moordenaar,
wet den genoemd de wreedfle 2oden in Cefarea, die voor het beleg van Yeruzalem het volk aanhitsten tot eenen op.
(land, en dan degenen , die van hunne
partij niet waren, verraderlijk doodden,
en hunne huizen plunderden.
Sicamor, t. de bias. hoepel. Un ten de
sable a — d'or, een zwarr fchild met eenen gouden hoepel.
Siccatif, ive, ou seccatif,, ive, adj. t. de peint.
L'huile — ive, cite die does opdroogen.
Siccite , f. t.
droogte, droogheid. Fai.
re &vaporer q. ch. jusqu'a
iets tot het
droog is laten ultdampen.
Sicelique, adj. t. de med. Medicament —,
geneesmiddel tegen het kolijk.
Sicilienne, f. t. de mus. Siciliaanfche her.
(fcrupels, o.
derdans, m.
t. de pharm. gewigt van zet
Sicilique,
Sicinnie, f. t. d'ant. dans der ouden, waar•
bij gezongen nerd, m.
Sicinniste, m. t. d'anat. zingende danfer.
Sicle , in. t. d'anat. fake/ , zilverling, yoodfella grunt , Yoodsch gewigt , wegende vier
drachmen).
Sicomore, zie Sycomore.
Sicyd do n (raphanedon) . t. de chir. fchuin.
fche , dwarfche beenbreuk, vr.
Sicophante, zie Sycophante.
Sicyos, m. pl. t. de bot. geflacht der ha.
woerden, o.
Sideration, f. t. de med. verfferving van se.
nag lid; koud vuur (gangrene).
t Sidere , e, adj. hemelsch.
Sideral, e, adj. dat de flerren aangaat. An.
née — e, iijd van de omwenteling der
aarde van een punt der aardbaan tot
hetzeffde punt ; 20 minuten langer dan
het gewone jaar.
Sidericis , f. t. de bot. zie Crapaudine; t. de
min. (siderite)fideriet, natuurlijk Ber.
lijnsblaauw.
Siderocalcite, f. t. de min. bruinkalk.
Sideroclepte, f. t. de min. Polcanifche zelf.
flandigheid.
Siderographie, f. kunst om op flaal to gra»
veren, om het gegraveerde op ander liaai
over te brengen.
Siderolite, m. t. d'hist. nat. flarpolyp , vr.
Siddromancie, f. waarzeggerij nit de nit
het
ijzer fpringende vonken.
Siderotechnie, f. kunst om het ijzer to bes
wer ken.
Siderotete, m. t. de chim. phosphorusijzer, o.
Siecle , m. yr. Le commencement d'un
—, het begin van eene eeuw, van eenen
tijd van honderd jaren. II mourut le —
precedent, hij flierf in de vorige eeuw.
Le — d'or, d'argent, d'airain, de fer, de
gouden, zilveren , koperen , ifzeren eeuw,
tijd. A la fin des — s, op het einde der
tijden. 11 cite des exemples des —s les plus
eloignes, recules , hi j) haalt voorbeelden
aan van de vroegfie tijden. Les moeurs
de notre — de zeden van onzen tijd, vats
onze eeuw. Le — d'ignorance , de tijd der
onwetendheid. Le — futur, de eenwig•
heid; wereld. Les gens du
de we.
reldlingen, menfi.hen van den tijd.
Siecler,, v. a. wordt vats oude lieden gozegd , die fchertfen wi lien , offehoon buntoe
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no jaren dit niet meer toelaten; aanziji,
ne eeuw door zijne talenten behagen.
Sied, sigma, zie Seoir.
t. de med. (eon Arabisch woord)
Sief,
oogpoeder, o.
m.
floe!, zetel, m. zitplaats , yr.
Siege,
eenen floe? nemen. 11 y a
Prendre un
encore un daar is nog eon zetel, eene zitplaats. Les — s d'une voiture, de
zetels in eon rijtuig (les bancs). Les
s d'eglise, de zitplaatfen in de kerk.
Un — de pierre, eene fleece,, zitplaats,
bank. Le gazon me servira de —, de groene node zal mij tot eene zitplaats dienen. Le — du cocher, de zitplaats, de
zitting, de bok van eenen koetfier op een
rijtuig. Le — d'une selle, het holle gedeelte van eenen zadel, waarin de rif.
der zit. Le — d'aisance , de zitting van
het heimelijk gemak ; regteriloel. Le
juge êtoit dans son —, de regter zat op
zijnen regterfloel; geregt, geregtshof,
0. II va au —, hij gaat naar het geregtshof: Ce — est compose de vingt officiers , dii geregt , geregtshof bejlaat nit
twintig ambtenaren. Le — patriarchal,
de patriarchale floe!. Cet Oveque a tenu
le — trente ans , doze bisfchop heeft dertig jaren op den bisfchoppelijken floe!
gezeten. Le — de Rome on le saint — ,
de floe! to Rome , de paufelijke floel of
waardigheid ; zetel , m. 'hoofdllad, yr.
Rome itoit le — de ?'empire Romain, Rome
was de zeal, de lioofdflad- van hot .12omeinfche rijk. Athenes etoit le — des
sciences et des beaux arts, Athene was de
zetel, de hoofdflad der wetenfchappen en
fchoone kunsten; fig. Le cervem est le
-- de la pensde, de her fenen tkijn de zetel
der gedachten; t. de med. Le — d'une
maladie, de zetel , de plaatt eener ziekte ; beleg, o. belegering, y r. Mettre le
deVant oile place, eene vesting belegeren. Lever le —, het beleg opkreken.
La vine de Troie soutint un — de dix ans,
de flad Troje hield eene belegering van
tienjarenuit; d'astr. fler in den Pegafus.
Sieger, v. n. zijnen zetel, zijne zitting
hebben, regerin. Ce pape siegea dix ans,
doze pans had zijnen zetel, regeerde tien
jaren, zat tien jaren op den paufelijken floe!. Ce tribunal siegea Rotterdam ,
dit geregtshof heeft zijne zitting to Rotterdam; fam. zircon, zich (gewoonlijk)
ophouden. C'est ici qu'il siege dans la belle saison, bier houdt hij zich in het fchoone
jaargetijde op. Entrez-la, c'est la qu'il
siege tous les apres-midi, treed daar binnen, daar 211 hij alle middagen.
Sien, ne, pron. zijn, zijne; haar ,; hare.
C'est mon avantage et le —, dat is tnifn
voerdeel en het zijne. C'est ma plume,
voila la—ne, dat is taijne pen, zie daar
de zijne. Ce soot vos interets et les — s,
dat zijn uwe belangens en de zijnen.
Le —, la — ne, de, het zijne , de , het
hare. 11 ne demande que le —, hi] vraagt
flechts het zijne, efts eigendom, vat
hem behoort; pl. Les — s, de zijnen,
zijne nabeflaandett, zijn huisgezin. C'est
un bon pore, it a coin des — s, het is ee,
sroede vader, hij hoof: zorg voor de zip.
nen. 11 tut abandonne des — s, hij wend
door de , zijnen verlaten. Dieu connolt les
s, God kent de zijnen.
Siduite, f. zie Granitelle.
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Siesme , f. siette,

sieste, f. (een Spaansclo

woord) naddagflaapje, o.

Sieur, m. hoer. Le susdit —, de bovenge.
noemde hoer. II a parle pour le — abbe,

hij heeft gefproken voor den hoer abt.
Le
M. vous le dira, de heer M. zest
het u zeggen. j'ai recontre le D ik
heb den beer D. ontmoet.
foort van witten aap van Mada.
Sifac,
gascar.
Sitelet, zie Sifilet.
Sifilant, e, adj. fluitend, fchuirelend;
lend, rnortend.
Sifilement , m. fluiting , yr. gefluit ,o.fchuier
feting, y r. gehuil, gernor,, a. Le —
des cochers , het gefluit der keetfiers.
On entend des — s repetes dans le bois,
men hoort een gedurig gefluit hil t
bosche On entend quelques fois le — dans
la comedie, men hoort Amtilds het ge-•
fluit in het fchouwfpel. Le — des serpents, des oies, het _Pfen der flanges,
der ganzen. Le — du vent, het gehuil ,
het huilen van-den wind. Le — d'une
fleche, des banes, het fnorren van tenets
piji, der kanonkogels.
Sillier, v. a. fluiten. — one marche, un air,
eenen marsch, een deuntfe fluiten. Cette
pivoine siOle trois airs, dezegoudvink flute
drie airtjes, deuntjes , flukjes. un oi.
seau, eenen vogel voorfluiten; prey. pop.
— la linotte, to diep in het glas kijken,
zich bezuipen; fig. — q. q., iemand wel
onderrigten van between hif . zeggen moot;
iemand foppen , berpotten.'
une piece
dans la comddie, een flak in' den fchouwi.
burg tritfluiten.
(souffier) le droit,
,q. q. iemand heimelijk onderrigtetz

van hetgeen hij bij zekere gelegenhodets
to doen of to zeggen heeft. On l'avoit biers
sift, men had hens zijne les wel voor.-

gezegd, hem geed onderrigt ; v. n.

ten; huilen; fnorren. Nous siffiez bleu,

gij flair wel. Sifflez un pen pour Pappe.
ler, flub' eons um hem to reopen. Le vent
sae, de wind built. La balle, les pierres lui siffioient aux oreilles, de kanonko•

gels, de fleenen fnorden hem ova de otc•
ren. On entendit — les serpents, les oies,

men hoorde de flangen, de ganzen [chub.
felon.
Sifflet , fluitje, o. Un de berger, sus
herdersfluitfe. Un — d'ivoire, eon elpen-

been°, fiuitje ; t. d'anat. fig. ilrot mi;

luchtpijp, vr. On lui a coupe le met
heeft hem den firot afgefneden; fig. fam.
Cooper le — a q. q. , iemand den mend
floppen, tot zwijgen brengen; pl. open•
lijke ofkeuring met verachting. II s'ex.
pose aux — s, hij ilelt zich bloot oats
de ultfluitingen, openlijke afkeuringen;
ses chiens
prov. S'il n'a :point d'autre
sont perdus, wanneer hij goon antler
del heeft, dan is zijne .zaak verloren.
pijper, flat.
Siffleur, m. -euse, f.
la `l wie is die flu!fler. Qui .est ce
ter dela?? ? t. d'hist. nat. foort van marmotje van Canada ; Amerikaanfche bosch.

god, beilzebul.

Sifilet on six filets, m. t. d'hist. nat. foort
van paradijsvogel (manucode) met sense
gouden hals.
Siflasson, m. t. d'hist. nat. zie Becasseati.
t. de myth. God des
Sigaleon , sigalion,
gilzwijgens bij de, Grieken.
Sigaline , f. zie Parkinset.
Si-
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hiervan toeflemt. Obtenir une — en cour
de Rome ,_ eenen paufelijken toeflemmings•
van infekten, met vier ongelijkvliezige
brief ontvangen; t, d'impr. merk of tee..
v:lerken, ruprendooder.
ken, letter onder aan een blad van een
t. d'hist. nat. iffrikaanfche brow-',
Siagras ,
bock, on: fchielijk to kunnen,weten, hoe
vlieg , yr.
yea veilen het boek bevat , enz.
Sigaret, m. t. d'hist. nat. foort van plans
Signe, in. teeken kenteeken, merle, be.
vier met een hoefd, eenfchalig
wijs, o. wenk, no. La fumee est — de
dier,, venusoor,, o.
feu , de rook is een teeken van vicar.
t. d'hist. nat. foort van fchelp ,
Siger,
Quand les hirondelles volent has, c'est un
flak, yr.
de plume, qu'il pleuvra, wanneer de zwalu.
Sigesbeck, sigesbeckia, f. t. de bot. zekere
wen laag vliegen is het een voorteeken- van
liloemtcosdragende plant in China.
regen, is een kenteeken, dat het Z4i
Sigillaire, f. zie Bol.
regenen. La lune est rouge, c'est un
Sigillaries ou sigillarites , f. pl. t. d'ant. wade vent, -de maan is rood, dat is een
ren feesten to Rome, Ivanneer men elkenteeken van wind. Les sacrements sont
kander kleinegefchenken gaf, alsringen,
des
- s sensibles de la grace, de fakra.
fignetten enz.
menten zijn zinnelijke kenteekenen der
t. d'ant. Egyptifche oferpries.
Sigillateur,
genade. Faire le - de la Croix , een kruis•
ter, die de cj7erdieren teekende.
J e maken, zich zegenen. Il n'a plus donSigille, e, adj. Terre —, zegelaarde, ko.
ne le moindre - de vie, hij heeft niet
mende uit den iirchipel, gemeenlijk vermeer het geringfle bewijs van !even gezegeld. La terre e de Lemnos , tegengeven. Donner des - s bewij•
gift.
zen titan vriendfchap geven. Je lui ai fait
Sigisbee, m. minnaar, die eene jufer in
un - de la tete, des yeux, ik heb hem eeItalic overal geleidt , geleider.
nen week met het hoofd , met de oogen
Sigisbeisme, rn. het gebruik dezer minnaars.
gegeven. 11 lui' a fait un - de venir, hij
Sigle, m. t. de litter. eerlie letteren van een
heefft hem eenen weak gegeven om t8
letter,diebeflemd is-een woord
woord
komen. + et — soot des - s de plus et
uit to drukken, ,als S. P. Q. R. wil zeg.
minus , + en r zijn teekenen van meer
gen : Senatus populusque ithmanus.
en minder ; t. d'astr. Les douze s du
Sigmoide ou sigmoidal, e, adj. t d'anat. dat
de twaalf teekenen'tles dieren•
zodiaque,
de gedaanre beet van een Griekfcho Jig.
riems. - vernal, d'ete, , het 'teeken van
ma (S).
de lente, van den zomer; t. tie med. Les
Signage in. (lees ci-gnyaje) t. de-yitr. tee:s deeouvrent au medicin Is -nature, la
ken:1,g vas een venfierflet taad , .yr.
cause
d'une maladie, de teekenen ontdekfan,
teeken
o.
Signal, tn. (lees ci-gnyal),
ken
aan den geneesheer, de natuur,, de
'A
ce
-tout
het
fein
geven.
Donner,le -,
oorzaak eener ziekte.
le monde se leva, op dit teeken fond elk
een op. Convenir des signaux, de feinen Signer • v. a. teekenen,onderteekenen, on.
chrijven. - une lettre , , un _contrat,
derf'
met elkander affpreken.
eenen- brief, een verdrag onderteekenen.
Signalement, m. naauwkeurige aanduiding,
11 a declare ne savoir hij beef! vet.•
befchrijving van ie,ts, yap iemand. On
klaard niet to kunnen teeke*en, onder.
a envoy& le - de ce deserteur, de ce vodefehrifven. Its ont signe au contrat comme
van
1eur,, men heeft het fignalement
amis,' zij hebben het verdrag als vrierizen weggeleopenen, van dezen lief afden taede onderteekend. - Pot', !'argent,
gezonden.
le verre , het goud, het zilver,, het glas
Signaler, v. a. kenmerken, aanduiden;naar
teekenen, flempelen.
het uitwendig gelaat of 'de gefialte beSignet oil. lintje, teeken in een bock, o.
fchrijven. Cet homme est signale A
deze man is bij de politic aange- Signette, f. holle en. getande neuspranger,-m.
duid befchreven hoe hij uitziet; doen Signifiance , F. getusgenis.
uitblinken, doen blijken., door de daad Signifiamt, e, adj. beteekenend , aanduidend,
to kennen gevend. Les sacrements sont des
betoonett. -II a signale son courage, dans
signes: - s, dela grace , de fakrainenten zifn
ce corabat, hij _heeft in dit gevecht zijto kennen gevende teekenen der genade.
service
nen moed then uitblinken. In
eels uitfiekende dienst. Une victoi- Significateur, m.' t. d'astr. punt aan den he.
mel die de werking, van een geNernte
eene bereemile overwinning. Un
re op da,aarde aanduidt.
des plus es orateurs de son siecle, een
der bertkenidge., uitgekendfle. redenaars Significatif, ive, adj. veel beteekeneta, nadrukkelijk, krachtig , zinrifk. Ce ter
van zijne eeuw. Se —, uitmunten,uitme est bien deze uitdrukking is krach..
blinken, zich" beroemd maken. 11 s'est
tig, .veel beduidend. Se server de mots
6 dans cette occasion, hij heeft bij des zich van nadrukkelijke woorden
ze gelegenheid uitgemunt.
Il a parle d'un ton - , hij heeft
.
bedlenen
Signament, adv. zie voornamelifk, inzonop eenen nadrukkelijken toon gefpro*en.
derheid Notatnent.
Signification,
f. beteekenis, beduiding.
Signandaire, adj. et s. t. de prat. Le —, le
tes-moi la - de ce symbole, zeg mij de betee.
temoin —, de getuige, die in-flaat is
kenis van dit zinnebeeld. Ce mot a •pluom to teekenen.
sieurs s, dit woerd heeft verfcheidene
onderteekenaar.
Signataire,
beduidingen, beteekenesfen; t. de gr. handteekening,
onderteeke,
Signature, 1.
passive d'un verbe, de lijdende beteekeping. Je connois sa - , ik ken zijne handnil van een werkwoord ; t. de pal. (ge.
teekening. Il y a dix - s a ce contrat,
regtelijke) aanzegging, bekendmaking.
bij die verdrag zijn tien onderteekeninLa - d'une sentence, d'un arret, de beantwoord,
oncour
de
Rome,
gen. - en
kendmaking aanzegging van een vonderteeket,in.g van den pans onder een,
nis , van een befltiit.
fmeekfchrift , waardoor hij den inhoud`
Si.
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Siaglplie, in. t. d'hist. nat. nieuw geflacht
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Signifier, a. beteekenen, beduiden, to
kennen geven. Cela signifie qu'il n'est pas
content, dat beteekent, dat hij niet te
vreden is. Ce que vous dites la, ne signi.
Se rien, hetgeen gij daar zegt , beduidt,
beteekent niets. Que signifie ce mot au
propre? wat beteekent dit woord in den
eigenlijken zin. q. ch. a q. q., iemand
lets te kennen, te verflaan geven. Je
vous ai signifie met intentions, ik heb
mijne meeningen te kennel; gegeven. On
lui a signifie qu'il s'opposeroit, men heels
hem te verflaan gegeven, dat hij zich
daartegen zou aankanten ; t. de pal. aan
zeggen, aankondigen , bekend maken. Faire - une sentence, een vonnis doen aanzeggen.
Signoc , siguenoc, m. t. d'hist. nat. foort van
Indifche kreeft.
Signolle, f. foort van haspel , m.
Siguette, f. t.de,marech. foort van mondfiuk
veer de paarden, one dezelve te temmen,
o.; kaproen met tanden, m.
Sikion, m. t. de teint.fchaapwater, water
van de ingewande,n der fchapen, gebruikt
wordende in de katoen-verwerijen, o.
Sil, m. (ocre) oker (zekere verwflon,
o.
Silence, m.
heid, Un long et profond een
lang en diep filIzivligen. 11 ne repond
rien a ces accusations , son - le condamne,
hij antwoordt niets op deze befchuldigingen , aanklagten , zijne fir lzwijgeildheld veroordeelt hem. Rompre le -, het
jlilzwijgen breken. Garder le -, het
flilzwijgen bewares, zwijgen. Le - des
bistoriens sur ce fait, dolt les rendre suspects, het zwifgen der gefchiedfchrijvers over deze daad, moet hen verdacht
maken. Passer une chose sous -, eene
zaak met fillzwijgen voorbijgaan. Passons cela sous -, laat ons daarvan zwij.
gen, het met fillzwijgen voorbij gaan ;
flilheid, yr. Un moment de —,
een oogenblik Un grand - regnoit
ici„eene groote flilheid, flute heerschte
hier ; t. de mus. rustpunt , o.
Silenciaire, m. zwijger; t. d'ant. een flaaf
bij de Romeinen, die belast was, om de
!Hite te bewares; bif de Griekfche keizert, eon officier, die de orde en rust
tnoest fiaande houden; keizerlijke geheimrchrijver.
Silencieux, euse, adj. fillzwijgend , fill.
C'est un homme fort -, het is een fill
man, hij fpreekt weinig.
m. t. de myth. Sileen, zoos: van
Pan en van eene nimf; naam gegeven
aan de baschgoden, wauneer zijoeud waren; befchermgeest, I waarvan Sokrates zich beroernde altijd vergezeld te
zijn; t. d'hist. nat. foort van luijaard
van Ceilon; foort van dagkapel; t. de
bot. foort van plant, leemkruid, o.
Silesie, m. t. de corn. Sileflsch doek, o.
Silex, m. t. de min. keifileen , vuurffeen.
Silhouette, 1. filhouet, fchaduwbeeld, e.
Qui a fait cette -? wie heeft dit fchaduwbeeld , filhouetgemaakt?
Silhouetter, v. a. affchaduwen , een fchaduwbeeld, filhonet maken.
Silice, f. terre silicde ou silicieuse, zuivere
keigrond, m.
Silicerne, m. t. d'hist. Rom. maaltijd bij
het graf van afgeleefde grifsaardt, na
hunne begrafenis.
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Silicieux, se, adj. zie Silice.
Silicule , m. t. de bot. fchil, 'y r. dep , die
zoo lang als breed is ; t.d'hist.nat. zekere
visch,hoornvisch;f.foort van zaadhuisje,o.
f. t. de bot. eerfie orde van de
vijftiende klasfe der plantgewasfen.
Siliculeux, se, adj. t. de bot. rchilvormig.
vruchten met fchilten, doppen.
_fruits
Siiiginosita, 1. hoedanigheid van karen.
Siligmositë , f. meelachtigheid van het koree.
Siltquare ,
1.-d'hist nat. fchil., bastvorns.
Siliquastre, m. zie Piment.
(Casfiopea.
Siliquastrurn, in.t.d'astr.naant van het gefiernts
Silique, f. t. de hot. drooge fchil, yr. bast,
m. van fommige veuchten.
Siliqueux, e, zie Siliculeux, se.
Siliqueuse , f. tweede orde der viiftiendo
14klasfe der piantgewasfen • adj. Fruit -,
vrucht met eene drooge fchil.
Silage , m. t. de mar. het zog, de gang van
een fchip , kielwater,, o. doorklieving
van het water, vr. Faire bon -, goede
vaart doen. Doubler le - d'un vaisseau,
den gang van eenfehip verdubbelen; verlonging van eene kolenader in de diepte
en lengte, yr.
Sille
Grieksch I'Potfchrife; t. de sal.
tafel om de zoutbrooden op te zetten, yr.
Sillee , f. t. de mar. zog, kielwater,, a.
Siller, v. n.
de mar. waterklieven, fnel
doorzeilen; v. a. t, de fauc. zie Ciller.
Sillet,
t. de luth. de kam eener hil t, vied.
Sillometre, m, werktuig am de doorklieving , de fnellzeid,,het zog des waters te
meten, o. vaartmeter, 'sr.
Sillon, m. y ore, y r. Ces s ne` sent pas
assez profonds, deze carets zijn niet diep
genoeg ; rimpel. Les - a Von remarque
sur la peau desos, de rimpels; die men
merkt op de huid der beenderen; onder.
icheidene verheffingen van het garen op
den Ides bij het fpinnen; fig. poet. Un
- de lumiere, lichtfiraal ; de fort.foorc
van buitenwerk (envelope), o.
Sillonnee , m. t. d'hist. nat. hagedis van den
eerfien rang, vr.;zwarte eenhoorn visch,m.
Sillonner, v. a. voren maken; rimpelen;
fig. poet. — la mer, de zee doorklieven.
Silphe , t. d'hist. nat. zeker infekt, aardkever ; luchtgeest.
Silphion, m. t. de bot. geflacht- van bloemtrosfen dragende plant. (yr.
Silphium , in. (lees silphiome) t. de med. opium,
Silure , sicule, m. t. d'hist. nat. meeraal, boort
Silvuas n, v
. d'hist. nat. foort van fchelp, yr.
mi.scth.
Silvain, m. zie Sylvain.
Silvandre, m. dagkapel , yr.
Silve, f. fchielijk vervaardigd dichtfluk
o. pl. mengeldichten, verzameling van
afzonderlijke dichtliukken, yr.
Silvicoles, m. pl. t. d'hist. nat. kev(ekrisapirnoodse.
fiammen der boomen.
Silvie, f. t. de bot. wand-, boschanentoon,
Simagree, f. fain. gemaaktheid, gemaakts
houding,gemaakte gebaren.
Simarouba, m. t. de bot. boom in .dnierika.
Simarre, f.fleepkleed,o. rok met eenen fleepon.
Simbing, m. kleine harp der Negers, yr.
Simbleau, m. (lees ceinblo)
t. d'arch.
kelrnoer,, o.
Simblot; m. t. de manuf. verzameling vats
draden tot het woven van eene gebloem•
de, of op eenige anders wijze geteekon•
de fide, yr.
Simbologie, zie Symbologie.
Sims
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t. de hot. zeke,e Intlifcheplant,er.
Simbor,
Simbuleta, F. t. de bot. eleabirche plant.
Similiaire , adj. gelijkfeertig, gelijkflagtig,
gelijkaardig. Parties - s, gelijkflagtige deelen.
Similitude , f. t. de rhet. gelijkenis, vergeIijking. 11 nous fit comprendre cette verite par une belle -, hij deed ons deze
waarheid door eene fchoone gelijkenis
begrijpen. Une
ingenieuse , eene zin, rijke vergelijking.
Simille, m. zie Froment.
Similor ou tombak, m. fpinsbek , o. Une
montre de een fpinsbekken horologie.
Simoniaque, m. kooper van geestelijke ambten , gee esijke ambtswoekeraar ; adj. dat
tot den geveelijken koophandel behoort.
avoit alors beaucoup d'ecclesiastiques
s, toen waren daar vele geestelijke
ambtwoekeraars, veel geestelijken, die
ambten aan zich kochten.
t. d'hist. eccl. geestelijke ambtSimonie,
keopitsg, keep van geestelijke anzbten.
Simoon, zeer heete, verflikkende en
yerpestende wind in de woestijnen van
.drabie.
%mousses, f. pl. verfieringen van den toom
der muilezels in den oorlog door afhangende wollen vlechten.
Simplain, m. t. d'ant. Romeinfche foldaat,
die flechts eene eenvoudige foldij had.
Simple, adj. enkel, enkelvoudig, eenvou.
dig ; niet opgefmukt, niet opgefierd; gee
eneen; eenvoudig, onnoozel; gulhartig ,
opregt. II n'avoit sur le corps qu'une
- chemise , hij had flechts ern enkel
hemd aan, niet meer dan een hemd. Je
n'ai perdu qu'un - florin, ik hob Becht:
eenen enkelen , niet meer dan eenen, gulden verloren. Vann est un etre - de
zit: is een enkelvoudig wezen. La apparence du crime suffit pour condamner
q. q., de enkele fchijn van een misdrijf
is genoegzaam om iemand to veroordee,
een enkel fpel , eene
len. Une partie
enkele partij. Un batiment een eenvoudig, enkel gebouw. Un nom -, een
enkelvoudig, niet zamengefield naamwoord. Le - et le compose, het enkelvoudige en het zamengefielde. Elle a le
chapeau tout -, zij heeft eenen eenvoudigen, niet opgefierden hoed. Le reek
qu'il nous en fit, est fort -, het verhaal,
dat hij ons daarvan deed, is zeer eenvoudig. Un soldac een gemeen feldaat. 11 est - comme un enfant, hij is
zoo onnoozel als een kind. 11 est si qu'un enfant pent le tramper, hij is zoo
onnoozel, dat een kind hem kan bedriegen , bedotten. Je ne suis qu'un - bourgeois, ik ben flechts een gemeen burger.
Un benefice , eene geestelijke bediee
ning , waaraan de zorg der ziel filet vast
is; s. in. een eenvoudige, onnoozele ,
een eenvoudig mensch t, de boul. La ou la farine -, het middel- of tweeds meet;
pl. geneeskruiden. Un jardin des - s,
*en teen met geneeskruiden. connoit
bien les -s, hij kent de geneeskruiden wel;
t. d'alg, Equation -, fimple of eerge magts
verge lif king.
Simplement, adv. eenvoudiglijk, blootelijk,
alleenlijk , zonder erg of list, zonder
yerfiering. Elle est vétue bien
xi/
is' zeer eenvoudig gekleed. Je vous raconterai la chose -, ik zal a de zaak
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zonder verfiering, eenvoudiglijk verhae,
len. Je lui ai dit qu'il devoit se retirer,
ik heb hem blootelijk, flechts, gezegd
dat hij nsoest henen gaan.
t Simplesse, 1. opregth,eid, gulhartigheid.
Simplicissitne, adv. zeer eenvoudig.
Simpliciste, m. kruidkundige, kruidzoeker
(botaniste).
Simplicite f. eenvoudigheid, onnoozelheid,
enkelvoudigheid; gulleartsgheid, opregtheid, domheid; rondheid. La - des menbles regne dans route la maison , de eenvoudigheid van huisraad heerscht in het
ganfcize huis. La - du style, des moms,
de eenvoudigheid van 1141, van zeden.
11 l'a fait par -, et non pas par malice,
hij heeft het slit onnoozelheid , en niet
slit boosheid gedaan. Voila une de see
s, dat is eene van zijne domheden,
gekke fireken.
Simplicornes, m. pl. t. d'hist. nat. kevers met
twee onbedekte vleugels.
Simplification, f. vereenvoudiging. La
d'un recit, de vereenvoudivng van eels
verhaal.
Simplifier , v. a. eenvoudig maken, vereenvoudigen , eenvoudig openleggen. Cela
a simplifie le calcul, dit heeft de rekening
vereenvoudigd.
f. t. d'hist. Rom. lijkflaatfie met
eenvoudige fpelen to Rome.
Simpuvion, simpule, m. t. d'hist. nat. vat of
kan bij de drankoffers gebruiktwordende.
Simulacre, m. afbeeldfel, beeld der valfche
godheden, o. Les - s des Dieux, de afbeeldfels der goden; fig. Vain -, ijdel
verfehijnfel, fehaduwbeeld, o. Apres Jule-Cesar, it n'y eat plus qu'un vain - de
republique, na yulius Cefar was er nog
flechts een fchaduwbeeld van gemeenebest.
Simulation, f. veinzerij, valfche vertoo•
sting, geveinsdheid.
Simuler, v. a. veinzen, bewimpelen, ver.
draaijen, vdlfehe voorgeven. Une vente
simulte, eene geveinsde tot fchijn gedane
verkooping. Des dettes - lees, voorgege.
yen, verdichte fchulden- Ce n'est qu'une
devotion - de , het is flechts eene geveinsde aandacht.
Simultane, e, adj. gelijktijdig. Un mouve.
ment eene gelifktijdige beweging. Ces
actions sont - ees, doze daden zips ge.
lifktifdig.
SiMultaneite, f. gelijktijdigheid,vr.gelifke
tifdig befiaan, o. La - de) mouvement,
de gelijktifdigheid der beweging.
Simultanament , adv. -geliiktijdiglifk. Se
mouvoir - , zich to gelijker tijdbewegen.
Sin, m. boon van japan.
Sina, f. t. de coin. Chineefche zifde, yr.
Sinalte , adj. van den berg Sinai.
Sinapi ou sinapis,
t. de bor. mostaard.
plant, yr.
Sinapiser, v. a. eene kwetfuur genezen.
inapisme, m. t.delned. nsosterdpleister,yr.
Sinaxe , f. oude naam der mile
Sincere, adj,. opregt , openhartig, ongeveinsd.
C'est un homme
het is een opregt
man. Je suis votre ami, ik ben uw opregte vriend. Je vous en feral un reek --,
ik zal u een ongeveinsd verhaal daarvan geven. Voila un aveu
dat is eene
openhartige bekentenis.
Sincërement, adv. opregeelijk, openhartigopen.
lijk, ongeveinsdelifk. F4rler
hare
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hartiglifk Eprekett. 11 le ini a dit
par/6
en bitezettierlig het ofielfle. 11
heeft het hem ongeveinsdeiijk gezegd.
hij heel, op eene ongemeSne, zonderew
Sincerite, f. opregtheid, openharligheid,
linge wijze gefproken.
ongeveinsdheid. 11 remarqua tine grande — Singulteux , se, adj. t. de med. met rnikken,
clans ses actions, hij bemorkte eene groote opRespiration — se„,
zuchten vergezeld.
regtheid in zijne handelingen Je vous
aden3haling met fnikken en zuchten vet..
park avec
ik fpreek met u openhartig.
gezeld.
Sinciale, m. t. d'hist. nat, lankflaartige pa- Sinisrre, adj. ongelukkig, droevig, heir
pegaai van St. Domingo.
loos, rampfpoedig, ellendig, verdrietiz.
Sincipital, e, adj. t. d'anat. tot het vo,rUn accident
een ongelukkig, droevie.
hoojd behoorende. Artere — e, flagader
geval.
augure, een ongeluketeeken,
(yr.
van het 1)oorhoofd.
een kwaad zoorfpellendteeken. 11 a la
t. d'anat. voorhoefd,o.hooldkruin,
Sinciput,
heeft een verdrietiz
physionomic--,
Sindesmologie ou Syndesmologie, f. verhans, hij heefts
gelaat. 11 a ds desseins
deling over de bindlPieren.
heillooze, ongeluk aanbrengende voorne.
Sindoe , m. boom op de Suncia-eilandetz,
men:.
Sindon,
t. de chir. wiek in eene wend, Sinistretnent , adv. ongelukkiglijk, ongunte.
vr. gra/Week, waarin de Lleere yezus in
tiglijk, verkeerdelijk, op eene verkeerVous jug.
het graf werd gelegd, 721.
tie , onvoordeelige wijze.
Sinecure, m, kerican;bt zonder bezigheid, o.
gez toujours — de ses affaires, gij oordeelt.
Singe ; ,
t. d'hist. nat. aap. — a longue
ongunstiglijk over zijne zaken.
queue, aap met eenen langen flaart.
SinAmo , rn. t. de bot. relriekende boot*
de mer, foort van visch met eenen Ian(eenen platten kop.
van japan.
gen dunnen Haar,.
volant , vi:egende Sinode,
t. d'hist. nat. zekere visch met
kat, foort van eekhorentje op de Phi- i Sinoclon , m. t. d'hist. nat. visch in de "Mrslippilnfche en Alolukkifche eilanden; atifehe zee. (tinodon.
prov. Payer monnoie de —, met gekl2eden, Sinociontide f. flees: in het hoofd van den
kromme fprongen betalen. 11 es t malin Sinon, conj. et adv. zoo niet, adders, of: Fa/.
comme un
vous vous en re•
hif is zeer ondeugend ; t.
tes ce qu'il vous dit,
de mar. handfpilletje met eene kruk, o.;
pentirez, doe hetgeen hij u zegt , of
teekenaap (pantographs).
angers zal het u berouwen. CorriSinger, v. a. sad pen. Elle singe toures les
je vous abandonnerai, vet.
gez • vous ,
modes , zij aapt dile modes na.
beter u, adders zal ik u verlaten. —
Singerie,
aperij,
apenwerk, apen.
clue, &halve, uitgenomen dat, dan,
feel, 0. apenflreek,
Cette — le fit
alleen dat. Je n'ai rien oul dire de lui
beaucoup rite, dit apenfpel deed kern
qu'il esc un pen avare , ik heb niets van
veel lagchen; fig. II fait mille
hen; hooren zeggen, dan dat hij een ^ocis, hij
doet duizenderlei gekke kuren, aperijen.
nig gierig is. 11 ne lui repondit rien —,
Singeur. m. - resse, f. nait'per,, nailapfler.
qu'il ne le vouloit pas, hij antwoorddo
Singlade, zie eanglade.
hem niets, dan dat hij het niet Wilde.
Singliots, m. pl. de beide brandpunten van Sinople , m. t, de min. foort van groen sf
een langwerpig eirond (d'une ellipse), o.
rood krijt, bloeelkieurig quartz; t. de
se Singulariser , v. pers. den zonderling
jard. foort van vleeschkleurige anete2oon,
willen jpelen, zich uitzonderen, van anklaproos ; t. de bias. groan, o. de greens
kleur, yr. II porte de — a l'aigle d'arderen willen onderfcheiden. 11 se singularise par ses manieres, hij zondert zich
gent , hij voert eenen zilveren arend its
een groen veld.
nit door zijne manieren.
Singularite, f. zonderbaarheid, bijzonder. (Sinters, in. pl. t. de min. inter, dropfieen.
heid, zeldzaantheid. La — de cet evéne- Sinus, e, adj. t. de bot. bogtig, gebogen.
ment , de zonderbaarheid van deze ge- f Sinueux, ' se, adj. krom, gekromd, bogtig. Les
replis
beurtenis. I1 croit se faire considerer par
d'un serpent, de gekromde kren.
kels eener Jiang. Le cours de cette rihij gelooft, meent, zich door
cette
viere est ici
de loop der rivier is hier
deze bijzonderheid (fingulariteit) een
bogtig, in bogten loopend; t. de chin
aanzien to geven. 11 y a use — remarquases, won*
ble a cetce fracture, bij deze breuk beef:
Ulcere
hol gezwel. Plaies
eene merkwaardige zeldzaamheid pleats. den met holle kromten.
e,
Singulier, iêre, adj. zonderling, bijzon-j Sineole, e, adj. t. de bot. Une
Ater; zeldzaam, vreemd; ongemeen. Cet een blad op den rand een weinig geexemple est —, dit voorbeeld is zonderkron2d, omgebogen.
ling. Une question — e, eene zonderlinge Sinuosite , f. bogt, kromte. La riviêre fait
vraag. C'est tin cas —, dat is een bij- beaucoup de — s, de thier maakt vent
kromten, bogten. Les — s des boyaux, des
zonder geval. Une piste — iêre, eene zeldeene
cotes, de kromten der darmen, der zeezame godsvrucht. Une beautd
kusten; t. de bot. La— d'une feuille,
zeldzatne , vreernde fchoonheid. It est —
de bogt van een blad; t. de chir. La
Bans ses expressions, hij is zonderling,
d'une plaie, de bolls kromme gang vats
ongemeen in zijne uitdrukkingen. Un
eene wend.
combat —, een tweegevecht , nen gevecht
t. d'anat, holte, y r. Le — maxil.
van man tegen man ; t. de grain. Le nom- Sinus ,
laire, de groote flifmholte van het kake.;`
bre —, of le —, het enkelvoudig ge.
been. Les — du cerveau, de • holte van do
tal , het enkelvoudige. Ce mot doit acre
herfenen; t. de chir. holte ,zak op den groisd,
mis au — dit woord moat in het enkeleener wonde, etterzak; t. de math. de getifri:i
voud Haan.
Le — d'un angle, d'un 'arc (de sinus),-*;
Singulierement, adv. bijzonderlijk, in het
bijzonder,zonderling,zeldzaam,ongemeen. fnijding van eenen hock, van eenen.beitz;
de Anus of loodlifn nit hit ertsdi'van'ei.;;
11 lui a recommancie ses enfants, er-- Paine,
nen boog op des radius nastiiaterm.hif hell hem ;ifsa kindereee assbovien,
Sines
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Sisitinehlinn, n. t. de bot. zie Berinualenne.
Sion, zis Scion..
Siona, f. t. de myth. de zevende der twaalf Sitarcie, f. knapzak, ranzel der ouaen, in.
godinnen der oude volkeren vats het voor- Site , m. t. de point. ligging, gelegenheid
eerier plains, vr.
den.
Sipanaon, m. t. de bot. boom van Guiana, Sitelle , Sittelle, 1. t. d'hist. nat. zie Torchcpot.
waarurt de inwoners fchuitjes , kano's
Sitnnides, f. pl. nimfen.
maken.
Sipede, m. t. d'hist. nat. bruine adder, y r. Siticini, in. t. d'hist. Rom. trompetblazer bij
de lijkflatien.
Siphilis, Siphylis, f. t. de med. /p ort van
Sitiologie, f. t. de med. leer over de voe..
ventesztekte.
donde fpijzen.
veneriek
,
met
t.
de
med.
Siphilitique, adj.
(Trombe. Sitocome, in. t. d'ant. bif de Grieken eon
de venusziekte befmet.
algcmeen opzigter over het koren.
Siphon, m. bevel; t. de mar. waterhoos, zic
Siphoniantes, in. pl. t. de bot, planten van Sitophylax, m. t: d'ant. opzigter over de
voorraad bezorging van koren teAthenen.
het gellacht der boraasjes.
Siponcle, m. t. d'hist. nat. firaalworm met Sitopole, m. t. d'ant. koreohandelaar its
Griekenland.
fiekelhorens.
$ippage, m, t. de tan. het looijen van leer Sink quo, conj. zoodra all.
op de Deenfche Ivijze, hetzelye rondom Situation, f. ligging, gclegenheid; gefielile
held, yr. [land, toejiand, m. La — de
toenaaijende en met boomfehors vollende.
la ville est belle , de ligging der flad is
Sire, in. hoer , .fire, allergenacliglle hoer
fchoon. Le port est shr, et N — avanta.
(aanfpraak dart koringen, one. — Jac.
geese an commerce, de haven is yeiiipe,
ques , hoer 7akob. —je me sournets a vos oren de gelegeetheid roar den koophandel
dre g , fire! ik onderwerp mij aan owe bevoordeelig.
Le malade est dans one — in.
yelen; iron. Vous 6tes un beau—pour faire
commode, de zieke is in eene on.
vela, gij zijt de regte man daartoe.
gemakkelijke ligging, lige nit; gemake
C'est un panvre —, het is een arm, be.
Ielijk. Changer de —, van fland veranhoeftig man. 11 fait le — , hij fpeelt den
deren. Sa — pent changer, zijn toefland
grooten beer.
ken verandereez. Je I'ai trouva dans une
&retie , f. t, de myth. meermitt, fireen; fa-- tranquille , ik heb hem in eenen goresbelachtig zeegedrot, half' vrouw en
ten toe/land, in eene rustige gemoedse
half visch, of halfvrouw en half vogel.
geJieldheid
gevonden; t. de gram. — (aries
d'Acheloils
et
de
Call
Les trois — s, li
rangement) des nints,fchikking der woo rden.
liope , de drie Sirenen, dechters van Achelows en Calliope; fig.verleidjier, bekoor- Situer,, v. a. fallen, plaatfen, liggen, leg.
gen, zetten. Oil voulez-vows — l'ecurie?
fier. Prenez garde qu'elle ne vous seduiwaar wilt gij den fiat plaatfen,. zetten.
se, c'est vile —, goof acht, dat zy u nice
Sa maison est situee au nord, zijn huts
yerleide, zij is eene bekoorilet,verleidlier.
ligt ten noorden, is in het noorden geSirerie, f. curie titel van zekere linden,
leggin; t. de prat. Une piece de terre sise
eerlijkheid.
h
et situee en tel endroit, een op die en die
Sirex, in. t. d'hist.
' nat. foort van vlieg ,
plaats liggend en gelegen fink land.
r.
weep ,vs.
Siriasis, f. t. de mid. ontfleking der borne- Situle, m. Egyptifche fang , adder , yr.
nen, door de hitte der zon yeroorzaakt. Siu, in. t. d'hist. nat. vogel van Chili, fort
aan y ink.
Sirius, in, t. d'astr. hondller, yr.
Sirk on Sourk, m. Joort van bamboesheg, yr. Siuto, in. godsdienst van zekere yapanrche
wijsgeeren.
Sirli, in. t. d'hist. nat. foott van leeuwerik
Siutoiste, m, die zeodanig eenen godsdienst
aan de kaap de Goode hoop.
beleidt.
Siroc on Siroco, m. zuidoostenwind in de
Middeliandfclie zee.
Sivadiere, f. t. de coin. zekere korenmaat
in Provence.
Sirop, m. Troop, Troop, vr. — de framSivan., m. de negende burgerlifke maand
bosses, frambozen firoop.
Siroper, V. a. met firoop mengene
bie de Hebreeuwen, en de deeds kerke.
met
kleine
teugen
en
Siroter, v. n. pop,
lijke , die de maand van Mei was.
lang
Siwan, m. t. de myth. Godheid der ends
an met verma tak drinken.
l
Sirsacas, m. Indifche katoenen flee, y r.
Duitfchers , die men meant dat henna
Sirsair, in. Egyptifche tiling.
Pomona, Gadin des oofts, was.
Sirtes, m. pl. bewegelijke zandbanken, vr. Six , adj. zes. Nous êtions —, wif waren
Sirupeux, se , adj. t. de med. firoopachtig.
met ons zesfen. Charles —, Karel Pl.
Sirvente, sirvante, f. Gallisch, Itallaanstb
Cate femme est clans son —, doze vrouw
fpotdicht, 0.
is in de zesde maand barer zwanger•
Sis, e, adj. t. de prat. gelegen. Une maison
fchap ; m, een zes. Posez encore un —,
— e rue saint Antoine, een huts gelegen
zee nog een zes. Le — de ce mois, de
in de. St. Antoniefiraat.
zesde dozer maand.
Sismometre, m. aardbevingmeter.
Six-aeul, m. (lees ci-)grootvader van den
Siso, m. t. de bot. zekere Yapanfche plant
overoud grootyader.
Om de zijde purper to verwen.
Six-doigt, m. (lees ci-dos), t. de ptch. op
Sison , m. t. de bot. fieeneppe, yr.
fommige plaatfen, y ischnet met greets
Sister, v. a. t. de pal. — en justice, en ju-, mazen, o.
gement, voor lief geregt dagen. Se —, ' Six-huit, m. (lees el.), t. de mus. Mesure h
•oor het geregt yerfchijnen.
—, meat van zes achtfle-takt, zamengefield nit zes fiaartnoten met haakjes.
qi §tile, zie Systile.
Star e ou Cistre, in. t. de mus. zeker oud Six-quatre, m. (lees 6-) t. de mus. Mesure
Agyptisch Aeeltuig ; otter , yr.
a •-..,mutat van zes yierde-takt.
UsymInes; ,,,m. pl. plaster; we kraiswilze Sixain, m. (lees Sizein) m, t, poet. zesrege.
liloonoe,.vr,
lig vets; t. de cont. half dezijn, e. Us
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rttbatts tie laine, e g o frak van tes
halve flukken wollen lint., Un — de cartes, een half doziin fpeelkaarten. Un —
d'epingles, een pak van zes duizend fpel
den pdoos die nog viffanderen, de eene
in de andere bevat.
Sixenaire , adj. t. de bot. Feuilles s, braderen, waarvan zes om den flengel flaws.
Sixieme, adj. zesde. Le — jour, la — annee ,
de zesde dag , het zesde jaar ; 1. de zesde klasfe. Cet dcolier est en —, deze
ftholier is in de zesde klasfe • t. de jeu.
zesde, zes op elkander volgende kaarten
van eene kleur. Une — 'de roi, een zesde
van een' beer, een zesde of zestiende
in het piketfpel; in. het zesde gedeelte.
II a un — dans cette entreprise, hij heeft
een zesde gedeelte in deze onderneming.
Sixiemement, adv. ten zesde.
Sixte, f. t. de mus. zesde in de zangkunst,'o.
f Sizam,
zilveren mttfit ,yr.; t. d'hist.
nat. putter, die zes Witte vlakken op den
jlaart heeft.
Sezerain, m. t. d'hist. nat. kleine vlasvink.
Skimia, f. t. de bot. japanfche boom, m.
foort van green en geelachtig
Skiorze,
zand, o.
Skouner, zie Schoner.
Slabre, f. t. de mar. vaartuig in de .elmerikaanfthe kolonien, ook vaisseau bermudien
genoemd.
Slantza, t. de bot. boom op Kamfchatka.
Lee, f. t. de mar. flede, waarmede men
de grootfle fchepen op het land trekt.
Sloop on Sloupe, m. Engelfche floep , met
kotterstuig en eenen vasten boegfpriet,vr.
Smalt, m. t. de chim. blaauw g las, o .fmalta.
Smaragdin, e, adj. dat de kleur van eenen
fmaragd heeft.
Smaragdite, f. t. de miner. fmaragd,
Smaragdoprase, f. t. de miner. zeer fchoon
groene fmaragd, es.
Smarises, an. pl. foort van honde- of fchapeluizen , vr.
Smectite , f. Smectin, Smectis, m. foort van
vette aarde em to walken, to vollen,
welkatirde, volaarde.
Smegme, in. t. de med. huidmiddel, o.; t.
d'a*at. vechtigheid der fmeerklieren, yr.
Smilaaes, f. pl. t. de bot. flekende wsndefasfaparilplanten.
Smilax, m. t. de botallekende witide, fatfaparilplant vr. (bikhamer, m.
Smille, f. t. de mac. tweepuntige banter,
Smiller, V. a. met eenen tweepuotigen ha.
(hoer, o.
vier bewerken.
Smirringue, t. d'hist. nat. Poolsch water$mogleur , m. t. de coin. fmokkelaar; t. de
mar. foort van Hein Engelsch vaartuig
voor fmokkelarite.
Stnynthure, t. &WM eat. foort van !print'Mart ' Cy ber infektY.
Sobre, adj. matig, fober,nuchtoren,nuth.
ter. Il est fort — en tout, hij is
mien
lea zeer matig. Faire un repae
foberen maaltijd doe's, benders; fig. Il
est
en paroles, hil fpreekt weintg en
I, last
voorzigtig. Veillons et soyons
ens waken en nuchteren zijn.
Bobrement, adv. matiglijk, op emit foliere,
enatige wifze.. I1 faut manger et boire —,
men mail matiglijk etes en drinken.
hij leeft op eene febere wij.
vit fort
voorzigtig J'preken.
ze; fig. Parler
Sobresse ,.zie het voigentie woord;
Sobrikt e f mosigheid, foberhsii.,
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est utile i la sante, de matigheid is sat.
tig voor de gezondheid.
Sobriquet, m. fam. bij. of fpotnaam.
Soc,
ploegilzer, o.
Soccolant, m. Franciskaner monnik, di*
houten fchoeifel draagt.
Sociabilite, f. gezelligheid,gemeenzaantheid.
Sociable , adj. gezellig , gemeenzaam. C'est
un homme —, het is een gezellig man.
Sociablement, adv. (inns.) gemeenzaamlijk,
gezelliglijk.
^
Social, e,adj.gezellig, gezelfchappig,maatfchappelijk. Les versus — es , gezellige
deugden. Contrat maatfchappelijk verdrag. Un contrat signs du nom —, een in
naam van het gezelfchap onderteekend
verdrag. Guerre e, oorlog van bondgenooten order- elkander (air to Rome
ten tilde van Marius en. Sylla).
t Socier, v. a. een verbOnd, verdrag
ken, vereenigen, bijvoegen.
* Socieraire, m. lid van een gezelfchap,
genootfchap, van eene focieteit.
Societe,
gezelfchap , genootfchap, o.
cieteit, maatfchappij, gemeerifchap, vety
bindtenis, yr. L'homme est ne pour It
, de mensch is voor de gezelligheid geberen. 11 est ennemi de route hij it
een vifand van elle gezelligheid. 11 tie
faut pas troubler la —, men meet het gem
civile burger.
zelfchap cite flare's.
lij kezamenleving,maatfchappil. Un mem
bre utile it la een nuttig lid voor de
maatfchappij. Etre en — au jeu, gemee.
ne zaak in het fpel hebben. tine — litteraire, een letterkundig genootfchap. Lest
membre de plusieurs Iitteraires, hij it
lid van verfcheidene letterkundige genootfchappen.La— royale de Londres, de konink-

lijke focieteit, ter tatbreidingvan binsten en wetenfchappen, to Louden La ..»

des lesuites, de orde der .yefuiten.
faut
l'admettre Bans notre wij moeten hem
in one gezelfchap opnemen. II frequents
deux s, hij bezoekt twee focieteiten,
gezelfchappen.
Socianisme, tn. leer van- Socijn of Socia.
nut, die alle geheimen van den, godsdienst verwerpt, en moral de Godbold
van Jew): Chrsstus, yr.
Sotinien,m. Sociniaan, aanhanger van Socifa.
Socle, t. d'arch. voetfluk van een bead,
van mane toil, enz. kleiner dan een pfd•
deflal, a.

Soele4bre, f.,1. de pech. Vein fardijnett.
net', 0.

mettle tilt de mozifaxitoeel too.
Socquage,-Soccage,
tild dat het zout
Socolette,

zich fornseert, zet.
Socque, m. houten fchoeffil der monnikess;
fig. full vain Moen met lags hakkes
vool, kluchtlgs tooneelf)elers.
Socquement, m. t. de- sal. het wegnemenvas
de zoutpasnen.
(zisderif.
Socqueur, m. t. de sal. workman in de zest.
Socratique„ adj. fokratisch.. Methode to•
kratifihe leerwifze (em Onderivijzen door
vragen en antwoordeit). Amour — (pair),
zusvere liefde. ,
Socratiser, V. 0. wijsfelijk redenerett; Ze.
delesfen geven; het mannelijk gedultvass
Sokrates nabootfen. (lagie), vr.
Soda, m. t. de med.piin in de keel (ce_pha.
todalitè , f. vulkanifche zeifflandigissid.
Sdaliste, m. moat van ems en hotel de

Sodium, rt. groodliatior firda,Wee
/Ms

,vr.
to.
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Sodomise, f. kinds tegen de fialsar, rode.
mieterij. (natuur begaat.
Sodomite, tn. fodomiet, die zonde tegen de
ainee, cadette,
Soeur, f. zuster.
oudfle , jongfie zuster. Belle —,fthoonzuster. naturelle ou batarde , onechte
zuster. 7 s jumelles, tweelingzusters;
s germaines, ou de pere et
t. de jur.
de mere, voile zusters van eenen vader en
eene ',seeder. — s consanguines, ou , s
de pore, halve zusters, maar van eenen
vader, van vaders zijde of kant. — s
uterines, ou s de mere, halve zusters
van moeders kant of zij de , van eene weeder. Les princes chretiens se traitent de
freres et de — s, de christelijke vorsten
geven elkander de namen van breeders
en zusters; fig. La podsie et la peinture
sont 8, de .dichtkunde en de fchilderkunst zijn toners; t, pods. Les neuf
— a (les muses), de negen zusters, de negen Zanggodinnen ; non, kloosterzester.
Les — s de la charite, les s grises, de
barmhartige, graauwe zusters,oppaegers
in een ziekcnhuis. — converse, ordezuster. dcoute, non, die tegenwoor.
dig is, ivanneer er met eene andere non
door iemand, die niet tot het klooster
behoort, gefproken wordt.
Soeurette, f. zusje, o.
t Soevement, adv. zoetjes, aangenaans.
Sofa, m. fopha , ra fofa, yr. 11 etoit assis
hij zat op eene fofa.
sur un
Soffite, m. t. d'arch ant. paneetwerk en ander fieraad tegen den zolder van een vertrek 0.
fi,\koning van Perzil.
Sofi, Sophi,
naam van zekere renten trekSoftas,
kende geestelifken, die eenigen dienst
doen bij het graf der Sultanen.
Sogredame, f. fchoonmoeder.
Soi, pron.. zich; hem, hoar. Chacun tea.
vaille pour —, een leder werkt voor zich.
11 ne vit que pour —, hij leeft maar voor
zich its acht
zich. Prendre: garde a
semen. Il le prend sur hij zooms
het sP zich. AI porte tin couteau sur —,
hij draagt een Ines bij zich. II n'a pas
hif heeft geen geld bij
,de l'argent sur
zindezich. 11 est propre.sur
lijk op lijn lift; Quand on est au send.
ce de q. q, on n'est plus wanneer men
in diens:- is, dan is men =ft; eigen hoer
islet weer. 11 faut aimer soi-rnente, men
meet zicls zelven lieminnen (in genets onbepaalden zin), Il s'aime lui-metne, hij
bemint zich zelven, (in. semen' bepaalden
zin). II n ' est plus hij is niet nicer
'bij zijn verfland. De —., adv.,aan zich,
volgens zijne ..'natuur. , De — le vice est
odieux, de ondeugd it aan, voor zich
lotelijk. Ea —, op, in zich zelf, in
zijne natuar. La vertu est amiable en —;
de deugd is in zich zelver,beminnens.
waardig. Rentre ea -in .zich zelven
keeren, zich bezinnen, ernstig bedenkert. Chen to huis, naar huis. din'est
pas . chez —, mais il se rendra chez —,
hi/ is niet te, huis, maar hij zal-zich
saes huis begeven. Revenir a —, weder
kijkstnen, zijn gezondverfland herkrijgen ; fan]. Avoir nu .zijne sigene wooing hebben-; prov. Il nest rieu
tel Bete d'avoir iun chez — eigen heard it
good waard ; fan.- Vivre chez—, veer zich
veer nick. (amt.
lave"; k part
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Sa
&s.soi gitder eon quant-k-soi, Setif erotic/se,
terughoudende bonding aannemen. —mss
me, zich zelf, zich zelven. Cela s'entend
merne, dat verflaat zich van zelven. Conduire ses affaires —mettle, zijne zaken zelf
doen, bezorgen; t. de prat. — disant,
zich noemend, zoogenoemd, gewaand. Un
tel — disant heritier, de lui, een zich noe•
tnende, zoogenoemde, erfgenaam van
hem. La — disante comtesse, de gewaan.
de, zich noemende gravin.
Soie, f. zijde. crue, ruwe zijde. —gee.
ge, geheel ruwe zijde, zoo als zij van
de tonnetfes komt. Uu dcheveau de —,
eene Jireng zijde. Des bas de —,
den koufen. Un ver a —, een zijdeworns.
platte, ongetwijnde, maar wel toebe.
reide en geweefde zijde. — d'orient, oos.
terfche zijdeplant; fig. Paroles de —,
zachte, vleijende woorden. Des jours fi.
les d'or et de —, gelukkige dagen. Des
s de pore, tie cochon, varkensborflels
m. lang, fin hondenhaar, o. Cet epa.
gneul a de belles — s, doze patrijshond
heeft fchoon haar; t. de cout. gedeelte
ifzer van eenen degen, van een
dat in het gevest, in het hecht goat;
pestbuil aan den halt der varkens; flea.
gel van &or, tn.
Soierie, f. zijden waren, zijden fleren;
zijden manufaktuur; zijden handel , en.
Saif, f. dors:, tn. 11 est mort de —, hij it
van dorsi' gegorven. Cela passe, cola
rite la —, dat verdrifft , dat verwekt den
Borst fig. verlangen , o. begeerte, y r.
—deglotr'bnus
begeerte naar room,
seer. La — des rielfesses, begeerte, ver.
langen Haar rijkdommen. — de regnert
zucht, begeerte em to heerfchen.
Soignantage, tn. zie Concubinage.
Soigner, v. a. et n. bezorgen; zorg dragon,
oppasfen. On l'a bien soigne durant sa,ma•
ladle, men heels hem wel opgepast gam.
retitle zijne zsekte. — des enfants, Voot
kinderen zorg dragon. Vous y soignerezi,
gif zulvelaarvoor,zorg dragon.
Soigneusemeut, adv. zorgiuldiglijk, vlif.
tiglijk. Remplir — ses devoirs, zijne
pligten zorgvuldiglijk vervullen.
Soigneux, so, adj. zorgvuldig, zorgzaam 9
bezorgd. Une mere — se, cone zergvul.
digs moeder. de son honneur,
hij is bezorgd voor:zifne eer.
Soin, m. zorg,zorgettldigheid. La vie des
Brands est.pleine de —, het levers, der gra,+
ten is vol zorg. Travailler-dvec grand r,
met groats zorgvuldigiiiidwerken. Avoir
— de q. ch l 'vear Sets zorgen, zorg'dra..,
gen. Ayez que 'cela se false; drool
zorg, dat dit gebeare. Je confie cet enfant a v,os
ik vertrouw dit. kind dais
ewe zorg. raurai. .4.." de vows en avertir,
zal zorg dragon es daaevan- to berig.
ten; Rendre des — s k q. 74.,ierisand
oftlettendheid, all* bevallige dienstete
bewijzen.
Soir,
avoid. Traysiiller du matin-au
depuis re matin jusqu'au —. 5 van den tier.
gen tot den avond werken.. L'assemblie
ve tient le —, de vergadering wordt des
avonds gehouden— Je viencilai chez vans
vers, sur le ik zal tegen den grand
bij u komen. tin bean — d'etè, op cozen
jihoonen zomeravertd. Dices la mere du
—, doe ./14.# avondgeted. tUn 4, a vintlat
dirt, sins ist aye siamise.kii *di keggen,
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Soiree, f, ovendflond, avondtijd, m. Une
belle --, een fchoone avond/fond. Passer
la — chez q. q., den avond bij iemand
doorbrengen.
Soit, adv. goed , het zij zoo, laat het zoo
ztjn, ik fia, (lam het toe. Vous le vonlez
gij wilt het, goed, het zij zoo.
que, conj. — qu'il vienne ou qu'il ne
vienne pas, hij snag komen of niet, het
zij dat hij kome of dat hij niet kome.
Soixantaine , f. testigtal, 0. Une
de noix,
een zestigtal noten, Elle a une
dlanOes, zij As omtrent zestig jaren oud.
Soixant,e, adj. zestig.
florins, zestig galdent. — dix, zeventig.
(et) onze che.
vaux , een etk zeventig paarden.
troisiemement, ten- Brie en zestigfle.
Soixanter,, v. n. t. de jeu. zestig tellen (in
het piketfpel).
Soixantiême , adj. zestigfle. 11 est dans sa —
ann4e, hij is in zijn zestigfle jaar.
La
fois, de zestigfle keen; m. zestigfle
ged.eelte, , deel, o. 11 a un dans Bette
entreprise, hij heeft een zestigfle gedeelte
in-deze,onderneming.
Sol, m. t. d'agr.-bodern, grond. gras,
een-vette grond. Cgs arbres ne prosperent
pus dans un—humide, deze boomen groei-yen kotneti niet voors in eenenvocheigen grettelT, t.--dezblas." wapenveld, o.;
t. de jur. 11-ne faut bacir sur le — d'autrui,- ,men moot niet op andermans bodem
bouwen i t. de muss muzijknoot, fol; t.
Ale mon. fkuiver, zie Sou; t. de chim.
good a, o,,1 4,ts,dlastr. Zen.
t • Solapicr,
vertroosten, onderfleu..
tsar.4
_SPlage,
t., d'agr. p,u.,flechte grond.
Sol ai re,..4,-,X0t, de Vol belsoorende., Les
pyons„.7,—.
de 'zonnefiralen, ,Anuee
het zan nej.wi t. ,d'anat. ,Muscle —, de
zich uitrekkende, /pier des vests; t. de
bot. ,,RAoltef. tifieurs, —,s, planten, blotspk gnv„ die,,ztW bt dag ofin ,tie zon opeou a gauche,
PM . Inr44. 142, 4pirale
drifitUiVt
er planten) naar, den zonneleto;44: ,I„inken. Intorsion contra —,
drapiiing ,(pier ,planten) tegen den loop
der,zon AC ten regten; f. t. d'astr. La —
dadenvinve, fifn,,di$ de zonnellralen
hasox:,de,ofsgang- door denkreits der loch:
befchrijven.
boog/chutter van de iiiiwacht
Sola13
ites,..Tankfthen keizers.
Solaruirv„ m. paardenhaar vor zeven, o.
$olandres,
pl. zie Malandrek,
Solanees, f.. pl. t. de bot. 'planten van het
geflacht der vetch:re/lade.
Bolanalde., f. de Wt. dimerikaanfkhe plant,
welker vrucht .eene raodachtige verw
geefs, onecbt bittergoet.
Solanum, m. tr.,de bot, nachtfchaduwe, zie
Douce-amore.
t Solaux, m. zie Soleil.
Solbatu, e, adj. Cheval
paard dat onder den hoof gekneusd is.
Solbature, f. kneuzing order den beef van
een paard.
Soudan, m. zie Soudan.
Soldanelle, f. t. de bot. winds, wrange.
Soldat, m. foldaat, krijsgsman. 11 est sim.
ple
hij is gemeen foldaat. Enreler
des — s, krijgslieden aanwerven. 11 a
lair
hij heeft een krijgshaftig aan.

zien.
Soldatesquei f. genets Wig:yolk; e.
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eaten, In. pl. La -. nest revoltee contre
les oMciers, de foldaten zijn tegen de of.
flcieren opgefiaan; adj. op zijn foldaats,
krijgsmans. Des moeurs s, foldateei
zeden. A la —, op aim?: foldaats.
Solde, f.- foldif, bezoldiging. Il tire double hij trekt dubbele foldij. Les
troupes etrangêres qui soot a sa —, de
vreemde troepen die in zijne bezoldiging
Haan; t. de corn. Plot van eene rekening,
faldo , o. Payer la
d'un compte, het
faldo van eene rekening betalen.
Solder, v. a. t. de coin.
un compte, sent
rekening
t Soldurier ou Soudoyer, m. foort vats
client, bediende van eenen ouden rid.
der.
Sole, f. t. d'agr. zekereverdeeling van land,
dat men twee jaren met onderfcheidens
foorten van granen bezaait, en het der.
de jaar laat rusten; fia t , m.; t. de Chas.
de voetzool, het onderfie van den hoof
der herten, paarden, enz.; t. de chart/.
vest van eene kraan, van eenen windvao len , tn.; t. d'hist. nat. tong. Des—a (rites,
gebakkene tongen ; zekere fehelp ; t. de
mar. bodem van een vaartuig zonder Nei*
van de galeri m.; bodemfluk wan een
rolpaard, o.; bovendrempel van cent
poor:, tn.
Soldaire, adj. t. d'anat. Muscle
voetzoolfpfer.,
taalfout , yr. misflag tegert
Solecisme,
de regelen der fpraakkunst.
Soleil, m. zon ,,vr. Le levant, couchset,
de opgaande, ondergaande zon. Le —
en son. apogee, en son perigee, de goo
in harem grootflen, in ,haren kleinflen
afliand vats, de aarde. Mettre q. ch. an
iets in de zon leggen. Le — dOrine
plumb sur notes a de zoo fchijnt lood.
regt op ons ; tosmet. Le char de
zonnewagen; t. d'ecrit. ssainte. 1 e —,de
justice , de zon der garegtigheid ; het
good (eertijds bij de goudmaker.0; t.
d'ardf. zonnetje, vuurrad, o.; t. do loot.
zonnebloem ( tournesol);, t. de rel. cath.
monfirans, het fakramentshuisje, o.; t.
d'hist.`nat.
marin ou de mer,,
(Us
eene fchitterende zon op den rugheefte t.
de pap. zonnePapier , o.; fig. ow prov. Nos
beaux — s vont achever leur tour, onze
fchoone, baste dagen zullen welhaast eeas
einde ‘hebben. C'est un — de janvier, dot
beef: geene kracht. 11 a vecu cinquante
a, hi/ is vijftig jaar oud. Il fait-d6.
ja grand —, het is reeds klaar dag.
Soleille, e, adj. zonnig, helder.
Solement,
zie Solin.
Solen , t. d'hist. nat. zekere fchelp,fehode,
yr.; t. de chir. beenlade , veer een been dat
nit zijn gewricht geweest is , yr.
Solenites , f. pl. t. d'hist. nat. verfieende fchetpen van het geflacht der ,fcheden.
Solennel, le,,adj. (lees solan-)plegtig,fees.
telijk , fiatig. Un jour
een plegtige
dag. Chanter une messe — le , eene feestelijke mis zingen. Entree — le ,
ge intrede.
SoTennellement, adv. plegtiglijk,
feestelijk.
Solemnisation, f. plegtige viering. La
d'une fête, de plegtige viering van sea
fees:.
Solenniseri
a. vierta.
mu ate, eels
/dccg
F fie f 3
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fees: vieren. On a solemnise sa naissance,
men heeft zijnen geboortedag gevierd.
iolennita, f. plegtigheid, groote flatie. La
d'une- fête, de plegtigheid van een feest.
11 fut recce avec grande wend met
groote flatie ontvangen; pl. formaliteiten. Les — s d'un testament , de formaliteiten bij een testament. (der trompette.
zekere visch van het geflacht
Solenostome,
Soletard, m. zie Smectite.
Solette , 1. t. de pith. vierhoekig houtje tot
het breijen van mazen, o.
Solfatare, f. t. d'hist. nat. folvatare , foort
van Lava , zie Soufriere,
$olfége, t. de mus. toonkunstige zamenflelling met gebruik der lettergrepen ut,
re, mi, enz. yr. het a b e der nooten ;
zamenfiel van muzijknoten, derzelver
beoefening; beginfelen der toonkunst, o.
Solfier, v. a. al zingende de noten noetnen,
de noten opzingen, zingen met het neemen der noten.
Solidaire, adj. t. de prat. verpligtend. Obligation, contrat—, verbindtenis, kontract
van den eenen voor den anderen, en alien voor den eenen.
SOlidairement, adv. t. de prat. de see veer
den anderen, en alien voor een, se.
der in het bijzonder,, veer het geheel.
Ileac sont obliges , zij hebben zich ender(pligting voor het geheel.
'. ling,verpligt.
• Solidarite, f. t. de prat. wederzijdfche ver.
hecht,vast , fievig, digt,flerk,
'Wide
duurzaam. Un corps —, een vast lig.
ehaam. Un bkiment een hecht, flerk
gebouw. Cet instrument est —, dit werk" tag is duurzaam. 11 commence a pren.
dre des aliments — s, hij begint vaste
fpijzen to nemen. Ce marchand est
-die koopman ftaat goad, men hoeft geen
bankroet to vreeren; fig. bondig, gron.
eene bondig, enz. Un . raisontittnent
dige redenerink. Une-preuve eengrondig bewijs. Une amide —, sane echte,
duurzame vriendfchap ; t. de myth. lig'shatnelijk. (volgens de lengte, breedte en
Waits). Un angle —, een ligchamelijke
opgaaf van den derhook. Probleme
den graad, eene kubieke opgaafe s.
etaans dat lengte, diepto en breedte
beef). irrigulier, ligchaats van caregelmatige lengte, diopte i en breedte. La
cubature d'un —, de bob:eke ramie van
Zoddanig een ligchaam; vaste grond.
Creuser jusqu'au sot op den yastea
grond graven. Batir sur le —, op den
pasten, flevigen grond bouwen; fig. wezenlijks. Je ae vois rien de — dans tout
ce qu'il nous propose, ik zie niets we.
tenlijks in al was hij ens voorflolt. 11
faut Moir du —, men moot verzekering
hebben, baar geld zien. Aller au—, zich
aan lets wezentijks, Itandvastigs houtien.
flerk,
lolidement, adv. hecht,
vast; grondiglijk, bondig, enz. Cette
dit huts is hecht en
maison est bane
ferk gebouwd. Tenser, raisonner —,gron.
fdig,bondig
denken,redekavelen, redeneren.
Solidifier, v. a. t. de chim. vloeibare flof.
fen fievig, hard , vast maker. be —, v.

S L

boniligheid ; duurzaamhoill , grondigo

kennis, foliditeit. La — d'un discours,
de bondigheid van een gerprek. La — de
leur amitiO , de duurzaam/seid van hunne
vriendrchap ; t. de prat. (solidarite) ver-

bindtenis waardoor elk in het bijzonder gehouden is, om voor alle- andere
mededeelhebbers to betolen,
m. gebeuw van twee verdiepingen,o.

Soliére, f. vierkante platte ifzeren roeden.
Soliloque m. -t. did. alleenfpraak , y r. Lea
s de St. Augustin sont des meditations
pieuses, de alleenfpraken van den heili.

gen Aug:winos zijn vrome overdenkingen.
vakken tasfchen de
&silken0.; befirijking van kalk onder
de eerfl'e rijen der dakpannen, y r. — de
platre (solement), foort van , befirijking
om den afloop van het water, den drop
op to houden.
Solipede, adj. met hoeven voorzien. Le cheval est un animal —, het paard is een dier
dat hoeven beeft; s. geflacht der yiervoetige dieren met hoeven.
Solipse, m. die alleen aan zich zelteo
Solin g , in. pl. t. d'arch.

denkt (als de doofflomme),

eenzaam, alleen, van dowe•
reld afgezonderd. Un lien fort —,-eene
zeer eenzame planes. 11 mine one vie —,
hij leidt een eenzaam liven. Une co.
lonne eene gull op hoar wive; t. d'a.
nat. Glandes — s, ,klieren die enkel zit•
lintworm;
ten; t. de med. Vex
eenzame, kluizenaar. C'est un pima —,
het is eon vrome kjuizena‘r ; t. d'bist.
nat. Le — on merle —, de Italiaanfche
meerle; wilds kalkoenfche hen van Medagascar tort van jirniscaftsar, t. do
jeu. zeker feel met so piimetjes,' on 37
gaatjes , dat eon perfoon alleen fpeelt;
un diamant
greets
t. de joa. Un
enkel ingezette diamant.Splitairemen t , adv. op eon, eenZasie
Solitaire, adj.

eenzaam, alleen, van de wereld ego•

feheiden. II aime a vivre —, hij it letrbominnaar van alleen,afgef?heidenseieven.
Solitude, f. eenzame Mats , eenzaavoheid,
11 y a des — s agreables, daar zijn leangename eenzame plaatfen. Lt — get pour
le sa,,Pe une source de planks, do ftuzaass•
held voor den 'iviizen tette brats vas

vermaak, van genoegen.

Solivage,

t. de charp. is keratin's: vaiq

het getal van balker, die nit few: flags
kunnen gezaagd worden, yr. (rib, vt.
Solive, f. balk onder cone zoldering, 11S.
Soliveau, in. kleine balk; fig. fam. Rhin,
niets bettuidend mensch, koning.
Solles, f. p1. t. d'hydr. grondbalken vale
eenen papiermolen,
hetgeen men verZoe•
Sollicitable, adj. p.
ken, waarop men aandringen Om.
Sollicitation, f. verzoek , aanzoek, 0. aan•
houding, aandringing (follicitatie), yr.
C'est a ma — qu'il vous a prete cette som.

me, het is op mifn verzoek, dat hi/ u
daze fors geieend heeft. Malgre toutes see
s, ii a pourtant perdu son proces, in
weerwil , niettegenfiaande al zijnis
aandringingen , aanbevelingen, al zihO
aanzoeken, heeft hij echter regts•
pers. vast worden.
t. de med. leerfielfel over de
geding verkoren,
SOlidisme ,
waste ligchamen van het menfehelijke Solliciter, v. a. verzoehen, aanzoek deem,
(fidlicsteren); voortzetten bevorderen.
4igchaam, o.
— l'amitie, relargissement de q. q., vas
varsheid , heththeid. La •-• du
&Edith,
I de vriendfchap ) one do iodating van ie..
corps, di vaitheid des ligchaavai
mend

s
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mood Wrzeeken. — eon conga, eon xi jn
affcheld aanzoek doen. — h q. ch., tot
iets aandrilven, aanzetten. Qui vous a
oollicite a cela? wie heeft u daartoe aangezet, aangedreven2 q. q. au 'Ache,
iemand tot de zonde aanfporen, aanzetten. I1 fait — cette affaire au juge, men
moot doze zaak den regter aanbevelen.
Sollieiteur,
— se, f. verzoeker, aanzoeker, verzoekfier, aanzoekfier;
regtsbevorderaar,
regtsverzoeker,,
teur)
yerzorger. Je me rendrai votre ik zal
ow aanzoeker, uwe voorfpraak zijn. Un
d'affaires,. een zaakverzorger, militalre, bezorger yan de penningen -veer
de krijgslieden.
Soilicitude, f. zorg; onrust, bekommering.
vit dans une continuelle , hij leeft
in eene gedurige zorg. La pastorale,
de herderlijke , ziek zorg. Les — s du
siècle, de aardfche zorgen.
Solo, in. t. de mus. fold, alleengezang, foie fpekn, o. Elle a chante tin zij
heeft alleen gezongen. Ce violon a execute plusieurs beaux — s, deze violist
heeftverfcheidene Ahoone fold's gefpeeld.
Solotnick, m t. de moo. verdeeline van de
goud- en zilverkeur in Rusland, yr. Le
titre de l'or, de l'argent se divise en 96

— 0, de keur van het goad en xilver
word: in 96 folotnicks verdeeld.
Solstice, in. d'astr. ‘ zonnefland, zonneflilfland. Le — d'etd, d'hiver, de roomer-, de
winterzonnefland.
Solsticial, e, adj. t. d'astr. dat tot den zon.
neilfland , tot de zonnewending behoort.
Soltas , m. t. de pech. kleine visehvangst
met de fchakels to Alicante.
Solubilité, f. oplosbaarheid. Ls d'un problame de oplosbaarheid, yan een vraag.
flak; t. de chim. La — d'une substance,
de oplosbaarheid eener zelfflandigheid.
Soluble, adj. oplosbaar, ontbindbaar. Cetto question est difficile, mais je la cross.—,

doze vraag is moeljelijk , nsaar ik head
ze voor oplosbaar. Les sels sont —a dans
l'ean, de zouten laten zich in het water
ontbinden, oplosfen.
Solna*, ive , adj. t. de med. Medicament—,
oplosfend geneesmiddel.
-Solution, f. oplosfing, ontbinding;
d'une question ,
ding , verdeeling. La
de oplosfing eener vraag. Cela nous,donne la de cette difficultd, di t xeeft ons
de oplosfing van doze zwarigheid. La
de oplosfing van het
—dusaln'e,
zout in het water; t. de char. — de continuite, afdeeling, affcheiding der vieesch-

deelets, door eene wonde; t. de med. —
d'une maladie, de ontbinding, fcheiding,

braking eener ziekte; t. de prat. betad'une dette, do
ling, voldoening. La
betaling, voldoening eener fehuld.
Solvabilite, f. vermogen om to betalen, o.
Solvable, adj. goed , folide, vermogend om
to betalen , in ftaat, om to kunnen betalen. Il est —, hij is folide, hij kan
betalen.
Somache ou saumache, zie Saumatre.
Somatologie, f. t. de med. leer van de vaste

deelen des nsenfcheyjken ligchaams.

Sombre , adj. donker, duister, betrokken.
11 fait bien — dans cette chambre, het is
izeer donker in doze kamer. Une lumiere —, eon duister, donker licht. Ur)
een donker weir, tome ketroki
imaps
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ke pt light. Que l'avenir est wet is
de toekomst duister ; fig. lumber, crest.
rig , droevig, zwaarmoedig. 11 a Pair
hij heeft een fomber, zwaar-.
bien
moedig uitzigt; t. poet. Les royaumes,
les rives, les ravages s, bet rijk der
dooden, de hel, de fombere, duistere oe.
vers.
Sombrer, v. n. t. de attar. sous voiles, is
het zeilen door eenen florm, rukwitsd
omflaan en zinken.
Sommage , m. t. de food. heerenregt op de
lastdieren, o.; t. de met. optel, m. be.
rekening , yr.
Sommager, v. a. t. de ton. dubbelo hoepelt
(sommiers) om een vat Haan.
Sommail, m. t. de mar. zie Basse.
Sommaire, in. kart begrip, o, hoofd-, kor•
to inhoud, me Le — d'un livre, de korte in.
hoed van een bock; adj. kort , beknopt.
een beknopt verhaal.
Un remit
Sommairement, adv. kortelijk, met weinig
woorden. Je vous dirai — le contenu de ce
livre , ik zal u met ioeinig woorden den
inhoud van dit book zeggen.
Sommation, f. uitdaging; aanmaning, af
of opeifching; dagvaardiging (fommas
tie). Ulm par Ocric, een, fchriftelijke
uitdaging, aanmaning. Les huissiers font
des —s de payer, de deurwaarders does
aanmaningen on; to betalen. Cette place s'est rendue a la premiere —, doze
plants heeft zich bij de eerfle opeifching
oyergegeven.
Somme , f. last, m. Un cheval, une bete de
een lastpaard, een, lastdier; fomme
fon (gelds). Cela a coute une d'argant,
date heeft eene fon gelds gekost. Une —
de mule florins, eene fora van duizend
gulden ; het beloop van eenige opgetelde
talletteren, La — de ces chiffres on
nombres est 385, het beloop van doze
cijfers of getallen is 385; t. de ver.
Une de verre , een korf, bundel
of fchok, glas, nit24 glalfchijven be.
fiaande , een lastglas ; getal van taGoo
fpijkers, 0.; t. de mar. Pays — ©u bas
fond, ondiepe plaatfen op zee. La mer a
—, de zee wordt dieper; t. de theol. kart
begrip , o. hoofdinhoud , in. La — de bt
doctrine chretienne, de hoofdinhou gl, der
ehristeliike leer; fig, fain. — tonte,
en —, in het kort, met een woord.
toute qu'en sera•t-il I in het kort, was
zal daarbij uitkomen? En —, c'est
fort bon garcon, met een woord, het is
een goede jongen. Tout fait —, men moot
alles tellen.
Somme, m. ,flaap. Un lager een ligte
flaap. Je ne dormirai point de bon —, que
je ne sois venu a bout de cette alLaire, ik
zal niet ear rustig flapen, tot dat ik
met doze zaak ten einde ben gekomen. A
sou premier —, in zijnen eerften fiaaP
fam. Il a fait la nuit tout d'un hij
heeft den ganfchen nacht in eons door.
geflapen.
Somme, e, adj, t. de bias. et t. de Lane.
zie Sommer.
Sommeil, m. flaap , no. vaak , flaperigheid
yr. Un tranquille, doux, een gertiste.
Zoete flaap. Dormir d'un profond
eenen diepen Jlaap liggen, vast /lapels.
je n'en puss plus. de ik kan mij vas
flaperigheid niet weer ho yden, a kits
het vas flaap sits olio- bogie: 4'4 —I,
ik
ffff
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wet tegen de wailheb flaap, ik ben flaperig; t, de hot. Somptuaire, adj. Loi
de, overdaad, pracht en verkwisting.
— des plantes, de flaap rust der
de
Somptueusement,
adv.
op
eene kostelifke,
planten; t. de med. Le — vaillant,
praehtige wijze.
wakende flaapzucht ; fig. Le — est le frere, l'image de la snort, de flaap is de Somptueux, se, adj. kostelijk, prachtig
overdadig.
breeder, het beeld des doods.
Sommeiller, v. n. fiuimeren. Je ne dormois Somptuosite , f. pracht, overdadigheid. La
— en habits, pracht in kleederen.
pas, je ne faisois que ik fliep niet, ik
flusmerde tnaar ; fig. flaperig, nalatig Son, m. sa, f. pl.‘ ses, pr. zijn, zijnei
Naar, hare, deszelfs, derzelver. fils,
worden.
sa file, zijn, Naar zoon, zijne , hare
Sommelier, in. —iere, f. die het opzigt over
dochter. Ses enfants, zijee,hare kinderen.
eenen kelder heeft, fpijsverzorger, kelSon, m. zemel, y r. Ce bled rend beancoup
dermeester, bottelier, bottelierfier.
de —, dit koren geeft veel zemel. Eau
tommellerie, f. 1pijskamer,, yr. IPijskel.
de —, zemelwater;, klank, tn. geluid,
der, tn. keldermeester-, bottelierfchap,o.
o. — aigu, percant, fcherp, doordrinSommer, v. a .(fomtneren) opeifchen ; aangend geluid. Les diffarents — s, de vets
manen; dagvaarden. Je l'ai fait — de
fchillende
klanken, toonen. Cela rend un
payer, ik heb hem laten aanmanen om to
agreable, dit geeft een aangenaam gobetalen; t. de gu. — une place de se renlaid. Les beaux --s d'un violon, de fchoodre, eene pleats opeifchen em eich over
ne toonen, geluiden van eene viool. Pus
to geven; t. de math. optellen, opreke.
blier q. ch. au — des ,trompettes, lets op
nen, de fern van verfcheidene grootheden
het geluid der trompetten bekend waken.
.vinden; t. de bias. Piece sommee, eene
overdekte figuur. De gueules a la tour Sonat, m. t. de meg. tot zeemleder bereid
fchapenvel, o.
d'or, — de d'un donjon de méme, in een
rood veld een gouden toren, van boven Sonde, 1. t. de mar. diep-zinklaod, a. pen:
flok, tn. jeter la —, he dieplood ult.
met een diergelijk torentje; t. de fauc.
werpen. btre a la grond hebben AlPennes sommdes , geheel witgewasfene,
ler a la —, met het zinklood in de band
eg itgegroeide vederen.
zeilen, varen. Les — s y sont marquees,
Sommet, m. top, tn. kruin, y r. toppukt, o.
de diepten zijn getnerkt. Etre sur les
cur le — de cette montagne, op de kruin
s, zich op de wateren bevinden, van
van dezen berg. Au — de cette tour, est
Welke de diepten bekend zijn. — de porn•
den
top
van
dezen
toorn
une girouette, op
pe, peilfiok van de pomp; t. de char.
is een weirhaan; fig. Le — de la noire,
tentii zer,, o. katheter; t. d'econ. borerhet toppunt van roem; t. d'anat. de fcheboor ; in.waarmede de opzigters
del. Le — de la tete, de fchedel van het
de
inkomende aoaren onderzoeken ; foort
t.
de
hot.
Le
—
d'une
tige,
d'une
hoofd;
van fleekboar, om de natuur van den
feuille, het toppunt van ..eenenflengel,van
grond op verfcheidene diepten to ender.
een blad.
zoeken.
t Sommeton , zie Sommet.
lastdier, lastbeest, o. Il y, Sonder, v. a. t. de mar, peilen, het diep•
frommier,
lood werpen. — la profondeur (lc la mer,
avoit trois s qui portérent leurs bagages,
de diepten der zee peilen; t. de chin —
daar waken drie lastdieren, die hunne
une plaie, eene wond peilen. un how.
de
bagaadje, pak-kaadje droegen. —
me, de blaas van een tnensch tenten(foncnn, matras van paardenhaar, y r. greederen, wanneer men meent,dat er een fleets
ts reiskoffer, beflemd om door muilezels
in i.t. un chariot, un ballot, eenen
of paaraen gedragen to warden, tn.; t. de
wagen, eene baal met den peilflok doordraagde
mac.
jchoor-,
rustbalk;
t.
charp.
fleken , onderzoeken, vifiteren; t. de vet.
fieen, fieenen vleer of voet daar lets op
un verre, een glas onderzoeken of het
rust; t. de ton. kop. of fluithoepel van
goed . is, door dear tegen to ilaan; fig.."
gen ivat ; t. d'impr..hoofd, kalf van eene
le god , le terrain, pogen to vernemen,
drukpers, op ; grondwerk van een orgel,
of lets zou kunnen gelukken. — q. q.,
o. orgelkist, vr. perkamentraam 5 kalfsiemand- onderzoeken , toetfen, polfen,
held, die ep een rano; gefpijkerd flaat,
uitvorfchen. Sondez un pen s'il y a q.
waarover het vel gefpannen words, dat
ch. a eAperer, onderzoek tens of er lets
men bereiden wil; hoofdboek der keep.
to hopen is. Il n'appartient qu'i Dieu de
lieden, o. hoofdregister der rentekamer,
— les ccenrs, het komt God alleen toe de
0. — sie chapelle , kapelbediende, die het
harten to onderzoeken.
kesfen of tapijt draagt , waarop de koSondeur, m. onaerzoeker, peiler, never..
ning in de kapel knie/t.
fcher ; t de mar. peiler, loots.
Sommiére , f. pakzei 1 , o. ; t, de man. foort
agreable, een aan.
Senge, m. dream. Un
Jan dunne fergie.
gename droom. Un — suivi, een zamen131. paufelijke kanfelarijdi.
Sommiste
hangende droom. Interpreter les s, de
rekteur.
droomen nitleggen. Les — s'sont tronaSommite, f. t. de hot. dun torn of eindje,
peurs , droomen zijn bedrog. Les —s me
niterfle punt der kruiden , bloetnen , beesreveillent souvent, de droomen waken
ters, (sommet), fommite,. t. mi.'
dikwijls wakker. La vie n'est qu'un
y en nephelin, zich bevsndende in de
het leveti is flecks: .een- tirOOMI. En —,
holte van de lava.
in den droom. Un ange lui apparut en —,
ionanambule, m. et f. nachtwandelaar, nachteen engel verfeheen hem in den droom.
wandelaarfier , die flapende wandelt en
Songe-creux, m. fain. droomer, mijmeraar.
fpreekt.
Defiez — vows de lui, c'est un — qui ,vous
Somnambulisme, m. nachtwandelen, o.
trompera, vertrouw hem ales , hi/ is sets
Sornnifere , m. flaapnsiddel o.; adj. /Mapdroomer.
vsriaskkend.
kaput, IR. Arrow?. a esiitoeraar.
gente9140.0 s f. C. de mid. floaputcht.
Sea"
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Songe-inalice, tn. et f. fain. kwaadfineder,
verzinner, kwaadfmeedfler.
Songer, v. n. drootnen. Je dormois , et je
songeois que j'etois a l'eglise, sk fliep en
ik droomde, dat ik in de kerk was. Il
songe toujours de chasscr,5 hij droomt altijd
yare jagen; -v. a. J'ai _songe telle chose ,
ik heb Bit en dat gedroond; fig. Il ne
songe que fetes, hi; droomt flechts van,
de c ks aan islets dan aan feesten. —
q. ch., aan lets denken, ,ergens op peinzen, overpeinzen, overleggen. Songez-y,
a vos, affaires , denk daar aan, denk aan
*g ive taken. Songez a ce que vous allez
fake ,,oyerleg overpeins hetgeen gij goat
doen. , y a, long-temps que j'y songe, ik
heb reeds lang daar aan gedacht. Il songe >toujours a malice, hij denkt altoos aan
boosheid; hij veers altijd lets kwaads
in het fchild. sob, op zijne hoede
zijn, 141 letten op hetgeen men doet. Je
songeois qu'il seroit mieux, si vous y alliez, dacht, dat het beter zoo zijn,
indien gij er henen gingt. J'ai songe
q. ch. fam. mij is lets te binnen gefchoten.
— se, f. droomer, mijmeraar,
Songeur,
droom(ler.
Soni ga, adv. t. de jeu. in ha farofpel, in
het basfetfpel, joist, net van pas, te
regter tijd, wanneer eene kaart komt of
om het fpel te winnen of te verliezen;
'fam. Il-est arrive —, hij is juist van pas
aangekomen.
Solna, f. tweede wet het tweede
omedanennaast
dienstige boek bij deIllesh
den koran (een .drabisch woord):
Oonnaille, f. bel , een fchelletje voor beesten. Pendre tine — au cou dune brebis,
eene bel hangen aan den half van •een
fchaap.
Sonnailler, in. Bier dat eene bei draagt,
met een fchelletje om den hals, o.; kuddevoerder.
Sonnailler, v. a. fam. gedurig bider,. Dans
ce convent, on ne fait que ins lit
klooster doet men nielsdanJuiden, luidt
men gedurig.
Sonnant, e, adj. klinkend, fchel, luid,
/laand uurwerk,
flaanle, IVIontre
klinkend
horologie dat float,
tes, gang,isaar geld ,klin.
tin. Especes
kende munt. A l'heure e, met het Haan
tes,
van de klok. A cage lieuxes
, toen de klok. .elf,, twaa/f uren
Hoeg; elf, twaalf uren Jlaande ; met het
Haan van elf, twaalf kwalijk luidend.
Bonner, v. n. klinken, Haan, geluid geven, fehellen., bellen.,Les cloches
sonnent, de klokken luiden. Vairain sonne, het metaal klinkt. Cola sonne creux ,
dat klinkt hol. Ces mots sonnent mal
l'oreille, deze woorden klinken islet wet
in de ooren. On a sonne, men heeft gebelel. Le chien sonne, de bond flaat aan.
L'horloge sonne , de klok flaat. Sept henres viennent de —, het beefs zoo even
zeven uren geflagen. Trois heures sont
sonnées , het is drie uren geflagen. 11 a sonne une heure,het he eft eenuurgeflagen.— du
cor, de la trompette , op den heron, op
de trompet blaze's; fig. Cola sonne bien,
dat luidt wet, geeft eenen aangenamen
klank ; v. a. luiden, beliefs, fchellets, de
bet trekken. -- les cloches, de, klokken
hide*. On a found ono lieure =Ore, sea
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heeft een geheel au? geluid. w le tocsin,
de brand-, alarmklok luiden. rheum
du travail, de werkklok luiden. — la re.
traite, den afsogt blazen. — la servante,
om de meld bellen. — (les) vepres, la
messe , de vesper, tot de Ibis luiden.
tot het middagmaal beliefs. —
—ledinr,
la foire, de kerrois inluiden. On sonne
bads
veer
le Bernier coup de, sermon , men
de laatfle keer tot de preek. On a déjà
sonne le dernier coup , men heeft reeds
voor de derde keer geluid. — Passemblèe,
de vergadersng bij een roepen, fchellen;
t. mil. — a cheval, tot het opzetten bla.
Zen; t. de mus. — une note, eene noot
aangeven , aanflaan ; fig. ou prov. 11 est
temps de — la retraite, het is tijd, zich
ter rust to begeven, zich wog to beget
yen, om henen te gaan. Ne — mot de q.
ch., geen geluid van zich geven, geheel
fill zijn, geen woord fpreken. On no
petit pas — et aller a la procession, mess
kan geene twee 'di's:en to gelijk leen.
Sonnerie, f. klokkengelui, flagwerk , e. 11 y
a une bonne — dans cette, eglise, deze kerk
heeft fen fchoon klokkengelui. 11 y a q,
ch. a refaire a la — de cette montre, acts
het /lagwerk van Bit hero,logie is lets te
verbeteren, te herfiellen.
Sonnet, m...klinkdicht , klinkrijnr (Tonna),
o. Les — s de Petrarque, de klinkdich-.
ten van Petrarca.
Sonnette, f. fchel, bel. — d'argent, de cui.
vre , zilveren, koperen bel. Tirez la —,
trek aan de bel; t. d'arch., .heiblok
om paten in to *Pan, a. Battre un pieu
la —, eenen paal met een heiblok inflaan;
pl. t. d'impr. letters, .regels die zich{ he.
gwegen , en losgaan 7wanneer men de
vorm opligt; t. de gr. fiempelhamer ; t.
d'hist. nat. Serpent a —,' ratelflang.
Sonnettier, m. belletimaker,,,koopman in bet
len, fchellen.
Sonneur,.m.,.klokkenluider. de he.
renblazer; t. d'arch. heibtatrelker 4
d'hist. ,nat. foort van. fieenuil op
eene klinkes4
p,en, die fchreetawt
de bel.,,vr.
t- de kn. de tric. twee zest&
Sonnez,
twaalf ooren.
Sonculaittre , m. t. de phys. toonmeter.
Sonore„; aelj. welluidend fthelklinkentt•Ds
' metaal,. Ube voice
metal —, fchelklinkend
eene weiluidende, fchelte fleet. Cette
eglise est —, deze kerk heeft eenen goe.
den /clank.
Sonor4e , f. t. de phys. het klinken dat eo.
nige klinkende ligchamen vanzichgeven.
Sonorement, adv. met eon fchel geluidp
klinkend.
Sonto ou Sonto, m...beste Chineefchelhee.
zekere visch.
Sope,
Sopeur, f. flaperigheid, flaapzucht.
Sopha, Sophi, zie Sofa, Soil.
Sophisme, t. de rhec. drogreden, val.
fthe, bedriegelijke pubs- of flotreden,
redenering, vr.
Sophiste , m. oude wijsgeer; t. de ISO..
drogredenaar, die door valfche redenos
bedriegt.
Sophist ication, f. vervalfching.
Sophistique, adj. bedriegelijk, valsch. Un
een valsch, bedriegelijk bsargument
wijs.

Sophistiquer, v. a. vervalfchen, mengen.
les drogues , le vita, de drown:fess des
F f fr 5
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wife, vervalfthen. Un medicament
een gernengd, vervalscht geneestniddel;

v. drogredenen gebruiken , bedriegen
in de reden. Cet autcur sophistique sou.
vent, deze fchrijver , gebruikt dikwijls
drogredenen.
Sophistiquerie, f, vervalfching. I1 y a de la
dans ce yin, deze wijn is vervalscht;
bedriegelijk hei d, bedriegerij in de reden. II y a bien de la — dans ce raisonne.
*meat, in deze redenering ligt bedrog,
pophistiqueur, m. vervalfcher ; bedrieger.
Sophores, f. pl. t. de bot. fophora, gellacht
van peulvruchten.
$ophroniste, sophoniste, en: pl. t. d'ant. opzigter over de zeden te
Pophronisterion, m. t. d'ant. verbeterhuis , o.
zekere lekkere fpijs.
$opiquet,
floporatif, ive, adj. /laap yerwekkend ;
flaapverwekkend middel, o.
Soporeux ; se, adj. t. dP med. Iloapzuchti

flaapzucht verwekkend.

POporifére, 'soporifique , adj. t. did. zie So•
poratif.
ou saure, een
5or, adj, t. de fauc. Oiseau
222. zie
vogel 44 nog geon Par owi
Saul.
Sora,-m. zie Essera.
Sorage, zie Saurage.
Soramie, f. foort van plant , van de Izolf

klasfe.
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relo ut no,remei.
813 h
inns. het doff register op
Sorer, zie Saurer.
Soret, m. zie Sauret.
Sorge, Sorgho ou bled barbu, m. groote foort
van gierst in
, yr.
Sori on Sory, an. t. de min. prof bergwerk,
atramentfleen.
Sorie, Soria , f. Spagnfche 14mverwol Caine
agneline).
Sorin, zie Saurin.
Sorissage , Sorisseur, zie Saurissage.
Sorite, an. t. de log. eene redo , die nit vet".
frheidene flollingen, die op elkander
gen, beJlaat, klimmende Iluitrede, vr.
Sonnet, in. t. d'hist. nat. foort van eonfcha.
lige fchulp, yr. gondel.
Sorne , f. ifzerfchuim, o. ifzerflakken.
t Sorner, v. a. fpotten , fchertfen.
Sornette, f. pl. fprookfes, praatjes, o. be yzelingen.
Soron, m. t. d'hist. nat. [sort van flak, yr..
Sororal, e, Sororial, e, adj. t. de jur. zus.
terlijk. Cheque part —, ieder zusterlijk
aandeel.
Sororiant, e, adj. zwellend. -eein zwel•
lends boozer.. Mamelles s, zwelknde
borsten ; fig. Les ondes — es, zwellende
golyen.
Sororiation , f. het zwellen der borsten.
Sorrat, m. zie Itequin.
So br es e,f sm. . jonge vogel , die nog niet geruid

Sorbs, f, t. de bot. forbepeer (Corme).
Sorbet, m. forbet, rorbetdrank, in groot
gebruik bij de Turken, verkoelende drank Sort, in. lot, noodlot, o. kans, yr. Le
est tombd sur lei, het lot is op hem ge•
van citroenen, fuiker, amberfleen, enz.
valley. Distribuer q. ch. an —, lets door
Porbetiere, f. vat, voor den forbetdrank, ova
het lot verdeelen. Jeter au —, loten, het
dozen drank tY laten bevriezen, q,
lot wee en; t. de prat. Le .--principal,
Sorbier, zie Cormier.
de hoofdlom, het kapitaali Le — le vent
Sorbir, v. a. zie Avaler.
ainsi, het noodlot wil het des. Je pleins
godgeleerde
fchooltivist
in
do
f.
que,
Sorbont
votre ik beklaag sew lot. Son — est
Sorbonne, ma
heureux,
zijn lot is gelukkig. Etre conSorboniqueur , stn. doktrr in de godgeleerdtent de son —, met zijn lot to vrede zijn.
held in de Sorbonne.
Le — des acmes, het geluk der wapenen.
doktor, meester in de Sor.
forboniste,
C'est le — de la guerre, dat is het lot van
bonne.
oorlog; tooverij,hekferij,vr. On a jete le
Sorbonne, f. forbonne, godgeleerde facedsur son troupeau , men beefs zijne kudde
Parijs
;
het
gebouw,
teit,
hoogefchool
to
'
betooverd. 11 pretend qu'on lei a donne
tie plaats, waar de hoogefchool is; t. de
un hij geeft your, dat men hem bemen. plaats waar men het hoot, de Ilia
tooverd beef: ; p1.1. d'ant.foort van waar•
prov.
La
—
a
couch
onwarm enaakt;
zegging, gemesnlijk cone foort van deb•
verte, les *nes parlent Latin, words van
belfleenen, waarop eenige , karakters of
iemand gezegd, die Latijn wil fpreken,
woorden-gegraveerd waren, waaryan men
en het niet verflaat.
de ail/egging zacht op de tafel tot dat
hekferij,
duivels•
Sorcellerie, f. tooverif ,
einde vervaardigd.
kunstenarij. La — regnoit encore dans les
z 3e et 14e siecles, in de dertiende en veer- SortAble, adj. voegzaam, gevoegelijk dat
bij elkander voegt of pas-t. Un manage
tiende eeuw heerschte nog de tooverif.
een gevoepk huwelijk. Cela n'est
Sorcerie, 1. tooverij.
pas
— votre condition, dat is niet voegtoovenaar,
duivels—
iére
,
f.
Ureter,
zaam voor uwen fland.
kunstenaar, tooveres , tooverheks ; fig.
Some,
f.foort ; wijze, manier, yr. flag, o.
fain. pop. Un vieux une vieille —ere,
aard , tn. Une — de fleurs, de planter,
sea oude toovenaar, tooveres ; prov. 11
eene foort van bloemen, van planten.
n'est pas grand —,hij is goon groote
y a bien des — s d'oiseaux, daar zijn yea
hekfenmeester, hij is niet zeer bekwaam.
foorten
van vogels. Une bonne — de may
hij
moethekfen
kunnen.
1.1 faut qu'il soil
chandises, cone goods foort van koopwaArrogance,
Outre
cuizie
t Sorcuidance, f.
ren. En voici de la que vous demandez,
dance.
hier is van de foort, die gij vraagt. Je
Sordide, adj. yuil, leelijk; vrekachtig;
vous souhaite toute — de bonheur, ik
fchtindelijk, fnood. Ne sois point —, woes
wensch u alle mogelijk geluk. Les
eon
[thanUn
gain
—,
morfig.
niet
Francois s'habillent d'nne —, et les Espa.
delijk gewin. Il est avare, vilain et
gnols d'une entre —, de Franfchen kleeden
hij is gierig, leelijk en vrekachtig.
zich op de eene, en de Spanjaarden op
Sordidement, adv. op eene vale, Mandecone andere 'wijze. 11 ne fain pas agir de
lijke, eerlooze wijze.
la —, de cette — (de cette maniere), meet
Serdidite, f. (inus.)verachtelijke karighoid,
soot ;dot Wet, goodanigisik to work
fohandolijkheids
game,

COR
van; op die manier handelen. Queue
- de gens sont-ce? wat voor een flag van
inettichen zijn dit? fig. fain. Parler de la
bonne - a q. q., iemand goed de waar-

held zeggen, met nadruk tot iemand
fpreken; t. de libr. pl. eigene drukken of
forteringen. Ce libraire ne vend que de
ses s, die boekverkooper verkoopt alleen
van ztjne eigene drukken. De - que, en
que, conj. zoodat , in voege dat.. On
ce lui ouvrit pas la porte, de - qu'il fat

contraint de se retirer, men opende hem
de deur niet, zoodat hij genoodzaakt
was om heen te gaan. Faites en - qu'il
soit content de vous, maak het zoo, dat
hij met u to vreden zij. Dela -, de telle -, en cette -, adv. zoodaniglijk, in
dier voege, op deze wijze. 11 ne faut
pas repondre de telle son maitre, men
meet op deze wijze nice tot zijnen mees.
ter fpreken. Si vous me- traitez de telle -,
je me retire, indien gij mij zoodaniglijk
behandelt , ga i k henen. 11 continua son
rich en cette
hij veer in dier voege
it: zijn verhaal voort.
Sortie, f. uitgang, uittogt, uitweg, m.
nitkontst , yr. La - du peuple d'Israel de
I'Egypte, de ivitgang der kinderen Isralls uit Egypte. La - de la ville se fit
avec beaucoup de pompe, de nittogt uit
de field gebeurde met reel flaatlie, pracht.
C'est sa premiere dit is zijn, haar,
terge aitgang. Depuis sa - de prison,

federt data hij nit de gevangenis is. Il
y a ici trois -s sur la rue, hier zijn drie
nitgangetc op de ftraat. Je ne vois point
de ik geenen uitweg. L'entree
et la - des marchandises, de in- en nitToer der koopwaren. Les droits d'entree
ct de -, de uitgaande en inkotande reg.
ten. La - des dents, het uitkomen der
:gulden (bij kleine kinderen). Cette eau
tea point de
dit water heeft geenen
of. of uitloop ; t. de gu. uitval, tn. Les
assidges firent une -, de belegeraars
den eenen :diva! ; fig. Faire une - a,
sur, eontre q. q., hard tegen iemand
varen. A la -, bij het uitgaan. A la
- de Peglise, bij het uitgaan van de
kerk. A la de Myer, hi/ het einde
- *an den winter.
Sartilége , m. betooveting, taoverij, yr.
Op ne croit plus guOre aux - s, men gelooft weinig moor aan tooverijen. Etre
brule pour - wagons tooverij verbrand
1
word**.
Sortir, v. n. uitgaan, uitkomen, nitloopen.
11 sort de la vine, hij goat nit de fiad.
Je tee sortirai pas aujourd'hui, ik zal henen
niet uitgaan. Nous sortons ce soir, wij
gaan dozen avond - de la place,
van zijno plaats gaats.. - du carrosse,
nit de koess gaan , klimmen. - du port,
wit do haven loepen. Cela ne sortira jawais de ma bouche, dat zal nooit nit
million mond komen, daarvan zal ik
float fpreken. Sortez de devant mes yeux,
ga nit tnijne oogen. - du lit, de table,
nit het bed gaan, van tafel opflaan.
met den degen
-surq.Tepalmin,
in de vuist op iemand losgaan. La
petite verole commence a sortir Is cet enfant, de pokken beginnen bij dit kind
nit te komen. Cette servante est sortie de
condition, die meld is uit haven diensr
kegaan, zij client "act meet, 11 est sox-

tut
0 It
ti de mlnorite, hij it mondig, sneerderjarig geworden.' - de Pecole, nit de
fchool gaan. On sort de Pecole, fchool
gaat cit. Le feu lui sort par les yeux
het veer fpringt hem uit de oogen; zij•
ne oogen vonkelen van toorn. Une source claire sort du rocher, nit deze rots homt
eene heldere bron, Le feu en sort, het
veer fpringt daaruit. Le feu sort de la
pierre, het vuur fpringt uit den fees.
11 sort une grande chaleur de ce pale , nit
deze kagchel komt eene groote hitte;
deze kagchel geeft eene groote hitte vats
zich ; 'hij is zeer warm. Les yen; 1u4
sortent de la tote, tie oogen pollen hens
uit het hoofd. - de l'hiver, de Penfance
nit don winter, nit de kindschheid Ore.
den. Il est bien sorti de l'argent de ce
pays, daar is veel geld nit het land gegaan. - de maladig, van een; ziekte op.
herflellen. Fakes- lg betail (hors)
Petable, /oat het vee nit den fiat titan,
vient de - du college, hij heeft

fchool verlaten ; hij heeft godaari met flu.
deren. Ne sortez pas de la question, gee
niet van de vraag af; fig. - de son de,
voir, van zijnen pligt afwijken, zijnen

pligt te buiten gaan, overfehrildett.

d'une chose a son honneur, met seer van
eene zaak afkomen. - d'un grand , peril,
nit een groot gevaar geraken, eon groot
gevaar ontgaan. Cet ouvrage -sort des
mains de l'ouvrier, die work komt 204
firaks nit di handen des workman:. CA
r6ti ne fait que,-,. de la broche, lit gei
broad komt zoo van het fpit; e. de mus,
- de mesure, 'de tön, nit de mast, nit

den Loon komen; nitfpruiten, nitfehie,

ten, uitkomen, uitbotten, to yearfchijo
komen. La semence sort de la term, het
zaad fpruit nit de aarde. Les ileum
commencent a -, de Oeemen beginneo
nit te fchieten, nit to komen. Les bout.
geons sortent déjà, de knoppen boucle
reeds nit. Il lui est sortie une dent,
een tand is bij hem nit gekomen, hi"
heeft tenon sand gekregen ; fig. Lee
figures de ce tableau sortent bien , de figsren van deze fchilderij komen good aft,
komen goed naar voren; afflammen,
komstig zijn, voortfpruiten. - de Int•
rens illustres, van doorluchtige osiers.
afflammen voortfPruiten.. 11 est sorti
de bonne maison, hij is afkomstig van
eon good huffs. 11 est sorti de grands honr4
mes de cette famille, nit dit geflachtflant.'
men groote mannen af; dat huisgezin
heeft groote tnannen opgeleverd; v. a,
uitvoeren, uitlaten, uithalen. Sortez cc
cheval, ce carrosse, That dit paard aft,
haal do hoots uit. Faites - son mouchoic
de sa poche, haal zijnen zakdoek nit des
zak.
q. q. d'une affaire desagreable,
iemand uit eene onaangename zaak
pen ; de prat. Cette ,sentence sortira soil
plein et entier effet, die yonnis zal zijn
voile kracht hebben. Cette somme de de.
niers, cet effet mobilier sortira nature de
propre (sera repute et partage comme pro.
pre), doze fom gelds , dit fink roe•
rend goed zal de eigenfthap van den eh
gendommer rerkrifgen, zal al: eigendona
aangezien en verdeeld worden. m.
het uitgaan, uitkomen, enz. Au - die
lit, de la table, bij het uitgaan nit het
bed, hij het opfleas vats de tafel. Jet
raw
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Vattendis au i.e., de l'dglise , ik wachtte ham

bij het aitgaan van de Merl;.

tory, zie Soric.
Soscove, foort vanpapegaai van Cayen-

SOU
qouband v Soubarbe, zie Sousbancle , Soss•
barbe.
f. flag in het gezigt ender els
itnth:rbade
m
k
t So

ne, met fchitterend groeve varen, en ca- Soubardiers, m. pl. hoofd/lutten aan het genes; korten jlaart.
flel, waarmede men groote flatness nit do

Sose, ,m. t. de chron. tijdvak van zestig

jaren bij de Chaldan, o.
Sosie , t. de cons. foort van Indifche fieffe uit boomjchors.
Sossos, m. t. d'astr. anc. tijdvak van zestig
dagen, 0.
Sot, te, adj. dwaas, gek, door, zot, mal,
onnoozel , ongerijmd. 11 faut étte bien —
pour croire Bela, men moot zeer dwaas
ziju om dit se gelooven. Il n'est pas si
quo de le croire, hij is zoo gek, dam
Hitt, om dit to gelooven. Que ce garcon
was is die jongen :nal, onnoozel.
C'est une sotte femme, het it eene jekke,
te r4ponse , een
on,noozel,e vrouw., Une
dons, engerijmd antwoord; s, , f.
ga,.dweas, gekkin, zotttn. Un — acheye , een volflagen gek. C'est un fielfe
un — en trois lettres, het is een gt outs
domkop, can gek in folio; foort van rog
met eenen korten bek.
Soto.,m, toteria, t. de lit. behoeder, beIvaaeder,,, behpudfier (bsYnaam,,dikwifis
'maven Pori' -goden, godinnen erg zelfs
can finnmige vorsten).
jambisch, onregelSotafliq.ues,adj. Vert
matig:vers.
gek.
t Sotard,
ers y oor de redSoteti , .f.- pl. t. d'ant.
gevaar.
dint;

groeve haalt.
Soubassernent, m. doorloopend,voetfluk, o.
grondmuur, sn.; onderbehangfel van eete
ledikant, o.
Souberme, f. t. de mar. opperwater van re..
gen en fneeuw.
Soubresaut, m. t. de mardch.plotfelijke, luch•
tig. e fprong van p en passel; ,/loot van eon
rif tuig; t. de med. Les — s des muscles,

de trekkingen der fpieren; fig. hinder.

nit, yr !loot, m. Cette perte lui a donsit un sárieux dit verlies beef: hem eenen geweldigen floor gegeven.
Soubrette, f. t. de mepr., kamermeisje, ka•
meniertje, 9. volgjufer in een fchouw.
fpel, yr.
Soubreveste, f. kansizool. zonder mouwen,
die de n;usketieri- des konings van Frankrijk droegen, o.
Soubsanage, m. aandeel der jongere bros.
der en zusters, dat dezelve ontvangen,
buiten de eerstgeboarnen, o.
Soubuse, t. slat, foort van roe.
vogel , van gier of valk , die des nacht:
op duiven, kippen -en •andere. vogele can.
van-.
Souche,f.flomp,onderjlam van eenen boem...Ces
—s out repousse, doze flompen bben,,ivii?er
uitgeflagen; klos, een blokuom to kranden. Mettre slim.— au feu, eon bl .ok- awe
het vuur leggen; fironk van cone plant,
Sothiaque,,,Sotniacale, adj. t. de chron. Perifans. fig. domoor. C'est tine het is; gen
ode (caniculaire), tijdvak van 1460 farms', wanneer volgens de ouden, de jaardomoor ; klos ; t. del g4neol. flom„ in,hoefd
van een geflaeht, o. Adam', est la -- de
de
zelfde
dagen
van
het
bur.
gegjden,op .
tout le genre hurnain, "Mans is .liet hoed,
gerfaar der ,Egyptenarep van 365 dagen
de flamvader van het ganfethe
'aveder
. kerfflok de
geflaciit; t. Ae
Aotie,..Sotise , f.,naans van een. oud kluchtd'arch. de• chemin4e,
fpel , nafpel bij het oude Franfche too(te, gat, o.
vetgadering van verIcheidene pijptis,,of
nee), .
buizen to zamen gevoegd , en die uitlen
itot-Py-iaisse, in. fluitfluk.van het gevogelgebouw komen; mond vaneenen fclisor•
kalf,
fluk
hoot
sust. de mar.
Ifototclin,
fleen, tn. foort van prefljter, gemaakt
fchen de dekkuian. o.
air eene was kaars ,. m. valfche was.
dotk ement, adv. zottelijk, op eene dwaze,
kaars , yr.; pijp die midden in ecneleons
belagchelijke,befpottelijke wijze, ongebeef:
Il
a
repondu
—,,hij
uitfleekt, waaruit hey , water sfpringt;
rijmdelijk.
overfchot van een vel in het lang
zottelijk geantwOard. 11 s'es; Conduit —,
fneden, o.
hij heeft zich op eener balagchelijke iviiSouchere, adj. t. de jur. Coutusne —, flans.
ze gedragen.
refi ts gewoonheid.
Sottise, f. gekheid, dwaasheid; ongerijmdheid, malligheid. Faire des — s, gekhe- Souchet,m. t. de bot. wilde cyper,cypervw,o‘
d'eau , boterbloem, y r.; rt., 4'Iut;! ,13, at.
den begaan. .Avec toute sa 11 ne laisflechte, brosfe fleen, die oneler „tit di
se pas d'etre bon homme , Of al zijne
fleengroeven gehaald wordt ; -,dmers,kaan.,
dwaasheid is hij echter een goed mensch.
fche lepeleend met eenen greaten bek-,yr.
11 ne fait que dire des —s, hij west 'stets
Can malligheden to zeggen. 1.1 m'a dit Souchetage, bezigtiging of °pausing
der flammen en afgehouwene boometOre
veel
ongemij
heejt
bien des — s, hij
een bosch, yr. teekenen van 'tot jlaghout, o.
rijmdheden,fcheldwoo r d en gezegd.
opnetner, keurder der-flans.
Sottisier, m. fans. verzameling van gekhe- Soucheteur,
men ; flammen van booinen.
den ; die zulke zotheden, malligheden
Souchever,
v.
a, den onderfleen uit sena
zegt.
fleengroef halen.
Sou, Sol, in. fluiver. Un florin a vingt s,
ten gulden beefs twintig fluivers ; prov. Soucheveur,, m.uithaler van zoodanige flee.
hij is deed arm.
nen uit de groef.
11 n'a pas le — un
11 met — sur hij is zuinig. Il a un Souchia, f. t. de com. Oost-Indifche flof,
die veel to Surate verkocht words.
— en dedans, un — dans cette affaire, hij
'weft het twintigfis gedeelte (van den Souchon, m. korte en di kke ifzeren Jiang, yr.
m. zorg, onrust, kwelling, vr. koraSouci,
impost) in doze zaak.
Cela me donne bien du —, dat
' oar,
Indiaanfche .prietter.
Soubab,
Reefs till zorg, kwelling kommer ge.
weardighessi vas talk ems
Soubabie,
natl. Vivre 9111211 v.« osier sort, sowpriestir.

if ft

0 t,
loos /even. C'est un (homme) sans het
it een onverfchillig mensch. C'est la le
moindre de mes —s , dat is sniffle geringfie zorg ; daarover bekreun ik mij het
minfle; t. de bat. goudthldem, y r. Le —
sauvage ou de vigne on des champs, de
veldroos. Le — d'eau ou de marais, zie
Populate; t. d'hist. nat. zekere dagleapel , yr.
Soucie, f. t. d'hist. nat. foort van musch of
mosch, zie Souei.
Soucier, se, v. r. de ch ch., zich bekommeren, bekreunen am iets, ergens em bezorgd zijn , zorg dragen , iets ter
harte nemen; van sets werk maken. 11
ne se soucie de rien , hij bekommert zich
om niets. De quoi vous souciez -vous?
wanro y er zijt gij bezorgd? wet ranks' u
dat? Les parents doivent se — de ?edu-
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Les troupes soudoyées par PAngleterre,

de door Engeland bezoldigde troepen;
fig. tot eenig kwaad oogmerk bezoldigen,
betalen. — des, espions, verfpieders, fps.
ounce betalen, bezoldigen.
Soudre , v. a. °plosion, zie Resoudre.
Soudrille, m. t. de mepr. getneene, fiechte
foldaat, ligtmis.
Soudure, f. foldeerfel i o. Sunder a la
legere, met tinlood folderen; folderen,
o. La — est mal faite , het folderen is
flecht gedaan; gefoldeerde plants. Le
tuyau est creve a la —, de pijp is op de
gefoldeerde plants geborsten,
Sonefrement , adv. met ijyer.
Soufferte ouSufferte, f. y erfchuldigde fehade

vergoeding van den leenheer.

Sonfilage , in. glasblazen, o.; t. de mar,

fleelehoepel , hoepelrand , die rondom het

cation de lours enfants, de ouders moeten
fchip wordt gelegd, om dat boven water
zorg dragen voor de opvoeding hunner
het koper niet zoude worden
kinderen. Il se soucie peu de son honflooten.
neur, hij bekreunt zich weinig om zijne Souffle, m. blazer:, geblaas, o. Eteindre la
eer, zijne eer gaat hem weinig ter harchandelle du premier
cone kaars met
te, je ne m'en soucie guere, ik bekreun
het eerfie geblaas uitblazen; adem.
er mij weinig ens; ik goof er niets om.
qu'au dernier — de ma vie, tot op den
Soucieux, se, adj. bekommerd, bezorgd,
laatfien adem satins !evens. Un de
zergvuldig. Un air —, une mine — se,
vent, een zacht windje, luchtje, o.;
een bezorgd uitzigt, gelaat. 11 m'a parts
keelte, y r. Les feuilles tremblent au moin.
biers hij fcheen mij zeer bekommerd
dre — de vent, de bladeren fidderen
to zijn, yea verdriets, hemmer to
het geringfle luchtfe. Le — leger des
hebben.
zephirs, het zacht geblaas, fuizen der
Soucis, Souris, m, t. de com. fine ligte ges
westewinden. Le — impetueux des vents,
Jireepte zijden flof nit Indic, yr.
het fuizen der onfluimige winden; t.
Soudavier, zie Sous clavier.
d'art, knal, beweging der lucht bij het
Soucos, m, heilige krokodil der oudeEgyp.
afileken van het gefcriut.
tenaren, die met brood, yleesch en wife Soutilee au poll, f. zwarte otter, die na
gevoed wend.*
eene vernageling onder den hoef van Ben
Soucoupe, f. fchenkbord, o. Mettez les ver.
paard komt.
res sur la , tier de glazen op het fchenk. Soufflement,
blazen, geblaas, o.
bord; fchoteltje onder een kopje, o. La Souffler, v. a. blazen, uitblazen, aanbla•
tasse et la — sont d'ancienne porcelaine,
zen, inblazen. La soupe est chaude,
het kopje en het fchoteltje zijn van oud
soufflez la, de foep is hoot, blaas ze.
porrelein.
Souffiez la poussiere de dessus la table , blaas
Soucrillory, m. foort van wintergerst, yr.
het fief van de tafel. — le feu, het,vaur
Soucrourette, f. Soucrourou, m. 4merikaan.
aanblazen. —une chandelle, cone kaars
fche tend of taling.
uitblazen. un veau, een half opblai.
Soudain, e, adj. fchielifk, plotfelijk, onzen ; fig. — la discorde, la division, deft
verwacht feel. Un depart —, eon
twist, de verdeeldheid aanbiazen, aano
lijk y ertrek. Une irruption — e, eenplet'token, aanhitfen. Qui lui a ,souffle ce
felijko. inval. Une mort — e, een °fiver•
desseint wie heeft hem dit.plan
wachte,fnelle dood; adv. ijlings, terYen; prov. — le chaud et le *old,
gond, dadelijk. Il recut l'ordre, et —
koud en warm ,blazen; op beide fchost.
paztit, hij ontving bevel, en dadelijk,
ders dragen, valsch; dubbelhartig zijn.
terfiond vertrok hij.
— a q. q. un emploi , lensand eon ambt
Soudainement, adv. fchielijk, plotfelijk,
voor den neus wegblazen, wegnemen.
hij
haastiglijk. 11 mourut
un acteur, tenets teoneelfpeler inblazen,
felijk.
zoetjet voorzeggen. — q. ch. aux oreilles
Soudan, m, foudaan, een Egyptifchefultan.
de q. q., iemand iets in het oor haste.
Soudard, soudart, m. oud foldaat.
ren. — une dame, eene fchiff (in het
Soude, saute, f. fouda, weedasch. La —
damfpel ) blazon, wegnemen. Vous ou•
sett a faire du savon; du verre, de weed•
bliez de prendre cetre dame, je souffle, gif
asch, fouda dient om zeep, glas to mavergeet deze Feb/if to newt:, ik blaas;
ken. sulfatee ,,Engelsch tout; t. de bot.
t. de mar. — un vaiseau , eenen hoepel.
zeegras van eenen zoutachtigen fmaak.
rand of fleekhoepel om het fchip leggen.
t Soudee, f. een' fluiver waard.
— en plein, de verdubbeling of hoepel
Bonder, v. a. folderen. Le cuivre se soude
terflond op de buitenhuid van het fchip
avec de retain et de cuivre, het koper
leggen. — sur taquets, de verdubbeling
wordt met tin en koper gOldeerd. Cela
of hoepel op klampen leggen, om er at.
gat_ mal soude, dat is flecht gefoudeerd;
derhand weder to kunnen worden afgoat
t. de coot. (solder) vereffenen. un compfloopt; t. de verr. — le verre, hot glas
te,, ease rekening fluiten.
blazon. — Porgue, wind . in het orgel
t„Soudivent, m. zie Seducteut.
blazon, het orgel trappen; v. n. blazers,
Soudiviser, zie Sous-subdiviser.
waaijen, ademea. Le vent souffle fort,
Soudoir, m, foldeerkolf, yr.
de wind blaast ' ,het waait fork. — dans
Soudoyer, V. a. bezoldigen; fillij mesh
sea mains., ix azijsit. ;owlet vitiates. 11
Sal
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tai sonfila clans l'oeil, au visage, kij bliet
hem in het oog, in het aangezigt. Quand
on souffle sur une glace, elle se ternit,
svanteer men op een fpie,e. elglas ademt,
beflaat het. Le vent lui souffloit au nez,
de wind blies hem onder den neus. Ce
Sonfflet souffle bien , doze blaasbalk blaas;
goed, geeft goed wind ; t. d'dcrit. sainte.
Le Saint Esprit souffle it vent, de
Heilige Geest biaast, waar hij wil,
verlicht, dies Rti wil. C'est son frbre qui lui a souffle aux oreiiles , zijn
brooder heeft hem in de ooren geblazen,
heeft hem aangepord, aangefloken; fig.
La cavalerie lui souffloit au poil, de rut.
terij was hem op de hielen. Il a depense
tout son bien a —, hij heeft al zijn vet.
mogen met het goud maker) verkwist. La
chair souffle , (van paarden) daar groeit
wild vleesch; prov. ou fig. Si vous n'avez rien de plus chaud, vous n'avez que faire de —, gij geeft u vergeeffche hoop.
11 croit n'y a qu'a et'a iernuer les
doigts , hij went, het is zoo gemakkelijk , zoo fchielijk gedaan. Il faut qu'il
endure , et qu'il ne souffle pas seulement,
moet het dulden, zonder zich to roe.
ran, zonder den mond open to doe's; hijgen. A la moindre fatigue, it souffle, bij
de mints vermeeijenis bilge hij. Laissez — les chevaux, laat de paarden tot
adenskomen,adem halen. On entend cet animal — de loin, men hoort het beest van
verre hijgen.
Seufflerie, f. blaaswerk, o. blaasbalken, balgen van een orgel,
Soufflet, m. blaasbalg , blaasbalk. Praia
le —, et faites aller le feu, neem den
blaasbalg en blaas het vuur aan. Faire
aller les — s d'un orgue, de blaasbalken
van een ergot trappen; foort van kales;
oorveeg, • r. klop , flag, tn. Donner, ap.
pliquer un — a q. q., iemand eene oorveeg,
eenen klap om de ooren geven; t. d'hist.
nat. /tort van flekelvisch ; fig. klap, tn.
ongeval, o. fchade, vr. flag, m. 11 a rests un vilain hij heeft eenen leelijken
klap gehad; prov. Donner un — a Vaugelas, a Ronsard, cone grove taalfout (in
het Fransch) make
Souffietade, f. cane enigte van oorvegen.
Souffleter, V. a. klep en, oorvegen geven.
On le souffleta cbmme ii faut, men gaf
hem braaf oorvegen.
Souffleteur, In. die oorvegen geeft.
euse , f. blazer, inblazer,
Souffleur,
inluisteraar, blaaslier; diezwaar adem
haalt of hijgt ; blaasbalktrekker. —
crorgues , orgeltrapper. — de la comedic,
(fouffleur) inblazer, iniuisteraar in een
.fchouwrpel;t.d'hist.nat.foort van bruinvisch,
die gelijk de walvisch, het water in de
lucht blast: ; t. de verr. — de verre, glasblazer; floffcheider,, goudmaker; adj. t.
hijgend, fnuivend
de marech. Cheval
paard.
Soufflure, f. t. de fond. bolts, blaas in me.
teal , in glas.
SoufFrance, f. o. (mart, y r. Apres
de longues — s Diets a exauce nos prieres,
ooa tang lifden heeft God onze bede var.
hoord. Les — s de notre.Seigneur, het
Wien van omen Reiland; t. tie jur.
vergunning, toelating. C'est une — du
proprfêtaire de la maison, -het is eene vergunning vets den eigenaar y a?; bet Inds;

sou
t. tie food. vertoef, aftfiet, o. opfchor.
Sing, yr. Demander la — loot
,
vragen. De...sque la --est finse, 11 faut aller a la foi, zoodra het ultftel ten einde
is, most de leeneed gedaan v)orden ; t. de
fin. Tenir un article, une partie en —, eenen post uitgefield laten.
SoufFrant, e, adj. lifdend, geduldig, ver.
draagzaam, zie Souffrir.
Souffre-douleur,
verfchoppeling.
Souffrete, f. zie Penurie.
t Souffreteux, se, adj. arm , behoeftig, nood•
lijdend.
Souffrir, v. n. et a. lijden, dulden, ver.
dragen, toitliaan; gedoogen, vergunnen,
toelaten. Il souffre beaucoup , hij lijdt
veel. 11 a Bien souffert avant de mourir,
hij heeft veel geleden, eer dat hij geflorven is. — du pied, du bras, aan den
voet, aan den arm finer, gevoelen. Its
soulTrent a toutes les jointures, zij hebben
pijn in al hunne leden. Si vous avez fait
le mal , pourquoi faut-il que j'en souffre
indien gij het kwaad gedaan hebt , waarom moot ik daarvoor liiden. Je ne
peux — le mouvement d'un vaisseau, ik
kan de biweging van een fchip niet var.
dragon. ?ourquQi souffrez . vous qu'il vous
insulte? waarom verdraagt, duldt, lijdt
gij, dat men u beleedigt. —la fairn, la soif,
den hanger, den dorst !igen. Je ne
ik kan het, hem niet
saurois le
den, toelaten. Toutes les religions sant
souffertes dans ce royaume, alle godsdien.
flen iworden in dit koningrijk geduld,
vergund. Cela ne souffre point de delai,
dat gedoogt, lijdt goon
Souffrable, adj. verdragelijk.
Souffrage, m. het zwavelen der zifde.
Souffre, m. zwavel, yr. Cela pus, sent le
dat flinkt, ruikt naar zwavel. Fleur
de —, zwavelbloem. Foie de ziva.
vellever.
Soufrer, v. a. zwavelen. — des bouteilles,
de la futaille,fiesfchen, vaatwerk zways•
len. Du vin souffle, gezwavelde wijts.
Soufriere, f. zwavelkuil, m. zwavelmijn,
yr. zwavelberg, m.
Soufroir, m. zwavelkamer, 'East, vr.
Sougarde, f. t. d'arq. beugel onder den trek.
ker van eenen fnaphaan, van cane pim.
Sougorge, Sousgorge, f. keelriem ender aan
den foots van een paard, tn.
Souhait, m. wensch, begeerte, yr. itSra
langen 0. Mon — ardent, mijts vurige
wensch; a .-.., adv. naar wensch. Tout
lui reussit a —, alles gaat hem naar
wensch.
Souhaitable, adj. wenfchelifk, wenfchens•
waard. C'est la chose la plus — pour lui,
dat is de wenfchelijkfie zaak voor,hem.
Souhaiter,, v. a. wenfchen, begeeren, var.
langen. ardemment, vuriglijk wan.
fchen. Les biens de la fortune ne sort
pas si souhaitables, quoiqu'ils saient fort
souhaites, de geluksgoederen zijn midi
zoo wenfchenswaard, offchoon men ze
fierk wenscht. Je vous souhaite toutes tore
tes de prosperites dans votre commerce, ik
wensch es • elle Jbort van voorfpoed in
uwen koophandel. Que souhaitez-vous V
west begeert-, veriangt Je vous sou.
hake le bon jour, ik 'wensch • sexes gee.,
den dag.

Souhaiteurs.

liter:Mgr.

tots&

S U
wentch.
Souhaitier,
Soul ou m. t. de cuis.fbort van krach.
tige faus nit het fap van verfcheidene
foorten van vleeschkruiden te 'apan; t.
d'hist. nat. foort van vogel in Peru.
Souillard, m. t. de charp. fchoorbalk , die
eene overhellende pleddis tegen houdt;
hout op paten, dat men in het water voor de brug paler net, op dat
niet alles te gelijk aan dezelve kan flooten ; ijsbreker.
Souillardure, diere, t. de peel. vol aide netten, aan hit einde der netten, cm
dezelve zwaar to maken, in plaats van
fleetien.
Souille, f. retail , on. modderpoel, ivaar zich
het wilde zwijn omwentelt; t. de mar.
zelling, welke een (chip, dat vast zit
in den modder of in den grand maakt.
Souiller, v. a. bezoedelen , bemorfen, bevuilen, bevlekken, befmetten. ses
habits, ses mains de bone, zijne kleederen, zijne handen met flijk bernorfen ;
fig. — ses mains du sang 'innocent, zijne
handen met onfchuldig blued bevlekken.
Sa conscience est fouillee, zijn geweten
is bevlekt. Se —, v. r. zich bevlekken,
zich befmetten, zich bezoedelen. Se —
de crimes, z li ch met misdaden bezoedelen.
Souillon, m. et f. \ram. morspot, vuilpoes,
/Ions, aschpoester,, flordig mensch.
Souillure, f. bezoedeling, bevuiling , bemorfing , bevlekking , enz. La — du pd.che , de fame, de bevlekking der zonde ,
der ziel.
nat. Atherikaaniche
Souimanga,
t.
vogel, foort van boomkruipertje, 0.
Soul, m. (lees son) bekomst, yr. genoegen,
o. J'en ai tout mon —, ik heb mijn goneegen, sniffle bekomst daarvan. Les pan.
vres gens ne mangent pas a demi leur —,
de acme lieden eten zich niet half zat.
Il a mange son — de viande, hij beef: eene goede portie vleesch gegeten.
Soal, e, adj. verzadigd, zat ; w/ (rassas.
fie). 11 a Bien dine , it est —, hij heeft
goed gegeten, hij is zat ; dronken, zat.
Il est toujours hij is altoos dronken.
Elle est — e des le matin, zij is reeds van
den vroegen morgen af dronken, zai;
fig. fam. Etre — de q. q. de q. ch., iswand, lets moede, zett, vol zijn. Je suis
si — de cet homme, que je ne puis plus le
souffrir, ik ben dezen man zoo ,moede,
dat ik hem niet weer dulden kan. Vous
gij zult het wet haast
en serez bienta

zat hebben.

Soulacier, se, v. r. zich verheugen.
Soulagement, m. verligting, verzachting,
verkwikking,, yr. Cela pent dormer —
sa situation, dat kan zijnen toefiand verzachten. C'est un grand — dans notre travail, dat is eene greets verligting bij

ens work.

Soulager, v. a. verkwikken, 'verzachten,
verligten, onderfleunen. Il faut les
pauvres , men moot de armen verkwikken , onderfieunen. Soulagez un peu ce
crocheteur, verligt dozen kruijer wat,
'seem wat van zijnen last af. — q.q. dans
sa douleur, remand in zijne fmart verligten. Cette soupe l'a Wen soulagde, die
foep beef: haar good verkwikt. Cette
pensee soulage, doze gedachte troost.
SoCtlant, e, adj. verzadigend. Un meta bleu

*fleg Vet' verzadigendt

soy
stikrA
Sott/ard, m. et adj. gulzigaard; dronkaard.
t Soulas, m. verkwikking, yr. troost , vs.
Soulasser,
zich verheugen
ver.
makers. •
Sot laud, e, adj. gulzig ;'dronken en vuil.
Soulcee, m. Soulcie , f. zie Souci.
Soulciet, an. t. d'hist. nat. foort van rink
in het midden van Frankrijk ; munch
van Canada, yr.
Sonler, v. a. met fpijs en drank opvullen,
zat waken, verzadigen. On l'a soule de
ce mets , men heeft hem met die fpijs op.
gevuld. Ne lui donne pas tant a Moire, vow'
le soulerez, goof hem niet zoo reel to
drinken, gij zult hem zat, dronken ma.
ken. Sezich drunken maken,
zich vol en zat drinker. 11 se soule sou.
vent, hij drinks zich dikwijls vol en nate
Se — de toutes sortes de plaisirs, zich met
alle feorten van vermaak verzadigen.
Soulere, f...tekere vogel,
Souleret in. fink oud wapet:ttlig,
Souleur.
fam. plotfelinge ontfleltenit
Tchielifke en hevige fchrik ,
Sonlevement, m. opheffing, opbeuring.
de coeur, waking, misfelijkheid, braak.
lust, y r.; fig. opgand, m. muiterij,
oproer, 0. Le — d'une province, oproer
van erne provincle. Cela causa dans 1S
compagnie un
general contre lui, dat
veroorzaakte in het gezelfchap eenen al.
gemeenen °gland tegen hem.
Soulever, v. a. opheffen, opbeuren, oprig,
ten; opligten. Ce fardeau est si pesant,
qu'a peine le peut , on deze last is
zoo zwaar , dat men dien naauwelijks kern
opheffen. — une pierce, eenen fleen op*
ligten. Soulevez-lui un pen-la jambe, ligt
hem een weinig het been op ; fig. oproe.
rig waken, tot op/land verwekken. 11 a
souleve toute la province, hij heeft het
ganfthe gewest tot opfiand verwekr.
L'armee se souleva contre son general, het
leger /fond tegen niftier; veldheer ; v.
n. walgen. Le coeur me souleve, het
wakt mij, ik words misfelijk. Se —,
v. r. zich verheffen, oproerig warden.
Soulgan , m. foort van Naas in Tartarije.
Soulich, Souslic ou Zizel, f. foort van Inuit
in SiberilSoulier, in. fchoen.
d'homme, de femme,
pour homme, pour femme, mans-, vrouwe..
fchoen. s de maroquin , marokijnen
fchoenen. L'empeigne de —, bovenleder
van den fchoen. Prenez-moi mesure pour
une paire de —s, nem mij de moat voor
een paar fchoenen. — de siphon, bevel,
zuigpijp fchoen. d'ancre, ankerfchoen ;
prov. je ne m'en soucie non plusque de
mes vieux s, ik geef er geen' ouden
fchoen em. Mettre les pieda dans tons
les — s, alles beproeven, allot onder.
nemen.
Souligner, v. a. onderhalen, onderfirepen,
onderfchrappen. — de rouge, met rood on.
derhalen. Le mot souligne, het ender.
fireepte woord.
Souligneux, se, adj. houtachtig. Plante —se,
houtachtige plant.
i. Souloir, v. n. plegen, gewoon zijn.
souloit dire, hij was gewoon to zeggen.
t. de jur. teruggave . (tot gelijk.
Soulte,
making der verdeeling in sere erfessis).
Soumettre, v. a. onderwerpen, ondsrdanig
waken, te onder brengen.— un peuple,
Ifs yolk ondonvorposs. L Asia lui etoit
SOW*

S0U
seta
In
soumhe, dzie Was hem onderworpen. je of iris donne Pude?, brood in tilt viettek...
nat; gefponne tabaksrol. —de lair, milk..
lui ai soamis l'affaire, ik heb de zaak aan
Pear, bleek ros. Un cheval — de lait
zijn oordeel, aan zijn inzigt piderwor.
een bleek, geelachtig wit paard; prov.
pen , overgelaten. Se v. r. zich onIl est ivre comme une
hij is flom dross
derwerpen. Se — entierement a la volon.
ken, zoo drunken all eene flip.
te de Dieu, zich geheel aan den wil van
avondeten, o. avond.
God onderwerpen. Je me soumets a tout, Soupe ou Souper,
inaaltijd, J'arrivai a l'heure du —, ik
ik onderwerp mil aan alles.
Imam aan ten tilde van het avondeten.
Soumis, e, adj. et part. onderworpen, onQu'avez.vous en h votra —7 wat he& gij
derdanig.
Soumission , f onderwerping, onderdanigvoor an avondeten gehad.
held, gehoorzaamheid. 11 faut les tenir dans Soupeau, m. ploegfjzer, o.
la—, men moet ze in onderwerping houden. Soupente , f. hangriem aan eene koets, m.;
t. d'arch..hangkamer ; voet, balk, paal,
Faire une voor eene zekere fom overeens
waarop jets hangs.
komen; pl. eei biedigheid, achting.
aime qu'on lui fosse de grandes — s, hij Souper, V. n. des avonds eten, het avond.
mad houden. On vous attend I —, men
nice het gaarne , wanneer men hem groet
wacht u ten avondeten.
en eerbied betoont ; t. de prat. Faire sa
—au .greffe bij het geregt zijne onder- Soupeser, v. a. met de hand eten. Vous
croyez que cela n'est pas lourd, soupesez.
everpsng onder het vaunts verklaren; t.
le tin peu pour en juger, gij gelooft, dat
de fin. Donner, faire sa zich tot de
het niet zwaar is, weegt het eens met ds
betaling van eene zekere Tom vergaan.
hand , om er over te oordeclen.
Il a fait one 4-- de vingt mine francs pour
cette charge, hij heeft zich daartoe ver- Soupeur, m. lief'wbber van het avondeten.
Soupier,
m.
;ere, f. die veel van foep
flaan , twintig duizend franken voor dit
houdt.
ambt te betalen.
* Soumissionnaire , m. aannemer , infchrij- Soupiere, 1. foepfchotel, m. foepkom, vr.
, ver van een werk. Les biens sont adjuges Soupir, m. zucht , y r. 11 poussa un grand,
profond hij lies eene diepe zucht.
au premier —, de goederen zijn den eerLa douleur s'exhale par les — s, de fmart
/len infchrilver toegewczen.
maakt zich lucht door zuchten. ea douSomnissionne, e, adj. Domaine de, vors.
leur s'exhala en — s, zijne fmart brak
telijk landcroed, waarvoor een bud gelos in zuchten. Rendre le dernier —, de
daan , ingefthreven is.
laat/le zucht, den laatflen rnik gevee
* Soumissionner , v. a. infcheijven, aanne(flerven); t. de mus. vierde pans; fnik;
men.
fig.
— de Bacchus, oprisping , yr.
SQun m. t. de mar. groot, breed Chineesch
Soupirail, m. keldergat , luchtgat, o. Sou.
(chip, o.
piraux —, pl. luchtpiipen, luchtgaatjes,
Soupape, m. t. de mec. klep (wind, lucht),
aderen der planten.
van eene pomp, fluit in eenen luchtSoupirant,
m. fain. verliefde vreijer, min.
bol, in het binnenfle van een orgel. Une
near; adj. zuchtendee
.- de cuivre, een koperen klep. Levez
la — pour faire aller Natl., ligt den klep op, Soupirer, v. n. zuchten. jj sou'pire sans cu..
se, hij zucht zonder ophouden. Vous en
om het water te laten loopen.
soupirez , gij zucht daarover. — pour une
Soupcon, m. argwaan, m. achterdocht, yr.
fine, over een tneisje zuchten, op eels
vermoeden, verdacht, o. verdenking ,vr.
meisje verliefd zijn. apres q. ch., er..
C'est ce qui lui a donne du dit heeft
gens
jlerk naar verlangen., haken. L'abij hem argwaan verwekt. Le — tombe
me qui soupire apres Dieu , de ziel die
verdacht,
het
vermoeden
valt
het
sur lui,
naar God zucht. 11 soupire apres sa deli
op hem.. Un mar: jaloux a du — de sa
vrance, hij zuchts naar zijne bevrijding;
femme, een jaloersch man vat argwaan
v. a. t. de poet. uitboezemen. — son amour,
tegen zijne vrouw op. Lever a q. q. tons
ses peines, zijne liefde, zijn lifden
iemand
alle
reden
tot
achterses — 8,
boezemen.
docht benewen. raj q. — de sa fiddlite,
1k heb eettige achterdocht p , jegens zij- Soupireur, m. p. u. zachter, die gedurig
zucht.
ne trouw, ik verdenk zeer zijne trouw.
Souple , adj. buigzaam , gedwee ,handsi•
• Soupionnable, adj. verdacht.
baar zacht. Les jeunes branches sont
Soupconner, v. a. verdenken verdacht hous, de jonge takken zijn buigzaam. 11
den ; vermoeden. q. q. d'un crime, iemand
a les membres bien s, hij heeft zeer
wegens eene tiiisdaad verdacht houden. 11
rekkelijke leden; fig. rekkelijk, toege.
est fortement soupconne d'en etre. l'auteur,,
vend, gehoorzaam. Il est d'un caracteie
hij wordt zeer verdacht daarvan de maker,
hij beef: eels rekkelijk, toegevend
de oorzaak te zijn. Etre soupconne d'hekarakter.
van
ketterij
verdacht
gehouden
resie ,
warden. Je soupconne qu'il a envie de se Souplement, adv. met buigzaamheid , op ee•
ne rekkelijke wijze.
marier, ik vermoed,'das hij lust heeft
Souplesse, f. buigzaamheid, gedweeheid,
ens te trouwen.
rekkelijkheid. 11 a une de corps admi.
Soupconneux , se , adj. argwanig , ergdencable, hij beef: eeneverwenderlijke builtkend, wantrouwig , achterdochtig.
zaamheid des ligchaants • fig. toege yendSoupe, f. foep, vr. vleeschnat, broodfop,
heid, nedrigheid, vaardigheid. Tours
foep
maigre,
grasse , vleeschfoep.
0.
de —, looshesd, yr. looze jireken. C'est
zonder vleesch. — aux herbes, groentenfaut se garder de
un homme dangereux,
au lait, melkfoep. — a la Rum.
foep,
ses tours de —, dat is eon gevaarlifk
ford Runifordicne foep. la.biere ,
mensal,
men
most
zich.voor'zijne
ou
—
de
pain,
koudefchaal.
—
bierfoep;
fireken, in acht nemen, wachten.
donne fnede brood,,in de foep. Mettez
deux ou trois —s dons ce bouillon , doe twee t eoupressure,, es' Taux.
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Souquenille f grove linnen kiel der flat.
hij heel*
tronwerfr. 11 e'en est alle la
knechten, enz.
zich flilletjes iveggemaakt.
Souquer,, v. n. t. de mar. eene kruisling op Sourdir, zie Sourdre.
eene fjorring leggen ; fierk aantrekken, Sourdon, m. zekere fchelp die eetbaar ir.
met kracht drukkett.
Sourdre, v. n. ontfpringen. L'eau y sourd
Sourbassie , Sourbassis, Sourbastis , f. t. de com.
partout, het water ° oil); ingt , kwelt er
de fchoonge Perzifche zijde.
overal door. L'eau sourd d'un rocher,
Source, E bron, y r. oorfprong, nt. Une —
het water ontfpringt uit eene rots; t.
claire , eene klare bron. De l'eau de —,
de mar. — au vent, goed en kort bij dots
bron-, kwelwater. Cette rivie.re prend sa —
wind zeilen1
dans les monts Pyrenees, deze rivier neemt Souriceau, m, muisfe o. jonge muff, yr.
zifnen oorfprong op de Pyreneefche ge- Souriciere, f. muizenval.
bergten. On ne sait pas oti cette riviere a Souriquois , e, adj. seat de muizen betreft,
sa , men weet niet waar deze rivier
dat van muizen is.
baron oorfprong heeft. Le Peron est une Sourire , v. 11. grimlagchen. 11 me dit en
— inepuisable de riehesses, Peru is eene
souriant, zij zelde mij al grimlagchen.
Onuitputtelifke bron van rijkdomrnen ;
de. Son frere se mit zijn broeder
fig. oorzaak , vr. oorfprong, 171. beginbegon to grimlagchen. — a q. q., iernand
fel, 6. C'est 14 la — de nos revers, dat
toelagchen. Cette fille lui sourioit , dit
is de oorzaak , oorfprong van onze temeisje lachte hem toe.
genfpoeden. 11 sait toujours de bonnes nou- Souris , Sourire, m. grimlach, m. vriende-velles, it puise a la —, hij weet altijd
lijk lachje, o. Un — moqueur,, een fcherte
goed nieuws, hij put uit den oorfprong.
fendegrimlach. Elle le lui dit avec un dour.
11 faut itudier dans les — s, men meet de
zij zeide het hem met eon zoet lachje.
bronnen belluderen. 11 6erit faciletnent, Souris , f. muis. Une — des champs, des
cela conic de
hij fchrieft zeer gemak•
campagnes , de terre , eene land , veld-,
kelijk en vloeijend. O. delver.
aerdmuis. domestique, huismuis ; prov.
Sourcier,, m. bronnenvinder, - ontdekker,
Il est eveille comme tine potee de —, hij
Sourcil, m. wenkbraauw , yr. — s noirs,
is gedurig levendig,. On entendroit trot.
zwarte wenkbraauwen; t. d'arch. — de
ter une —, men zoude eene muis hebbets
porte, bovendrempel boven de deur; fig.
kunnenhooren loopen; een fluivertje boo.
Froncer le een fluursch gelaas toonen,
ren vallen; het was zoo fill als tent
zetten; foort van gekelvisch.
er
muis. La montagne a Infante une
Sourcilaire, Sourcilier,, ere, adj. t. d'anat, tot
niers wit de zaak geivorden. C'est le nid
de wenkbraauwen behoorende.
d'une — dans l'oreille d'un chat, dat is tee
Sourcilier,,
fpier van de wenkbraauw, yr.
ne onmogelijkheid; t. d'anat. La — de la
Sourciller, v. n. de wenkbraauwen benegen.
main, de mule in de hand; t. de maréch.
n'a pas sourcilIC quand on lui a prononmuis in den news der paarden; muiskleur;
c6 son arret , hij heeft de wenkbraauwen
pees in het hieltje van eenen fchapenbout.
niet bewogen, goon gelaat veranderd, Sourive, f. t. de peel. gat, o. holte elan
teen men hen; zijn vonnis aanzeide; s.
den oever onder de worteleder boomen , yr.
m. foort van visch (blennius); flijm- of Sournois, adj. et s. zwaarmoedig, morrend,
fnotvisch.
treurig, mokkend , geniepig , norsch ;
Sourcilleux, se , adj. t. poet. hoog , verhe.
veinzaard, heimelijke morrer.
von. Monts — , hooge bergen; (vieux) Soursommeau, m. foort van mand. Un
hoogmoedig, trotsch, m. hagedis van het
de cerises, eene mand kerfen.
eerge geflacht, yr.
Sous, prep. ender. — le ciel, la table, on.
Sourcillier, in. het buitenfle en ulterprinder den home!, onder de tafel. Porter
gende gedeelte van eenen glasoven. Nomq. ch. — le bras, iets onder den arm dra.
, wortelloos getal (irrationnel).
bre
gen. Mettre la campagne — Peau, het
Sourcrout, Saur.kraut m. zuurkool , er.
land, veld ender water zetten. Il se caSourd, , e, adj. doof. Elle est — e, zij is
che — la couverture, hij verbergt zich
doof. 11 est — de naissance, hij is doof
onder de deken. Mettez la lettre Penvan zijne geboorte af. Un homme — et
veloppe , doe eenen omflag om den brief.
muet, een doof en flom mensch. Une la.
Cela s'est passé — mes yeux, dit is onder
terse
e eene dieven lantaarn. Lime
tnifne oogen, in tnifne tegenwoordigheid
—e, fnijvijl. Une voix — e, eene defe
gebeurd. Les soldats etoient — les armes,
flem. Un bruit —, een dor geruisch; tig.
de foldaten waren onder de wapenen. La
Une douleut e, eene inwendige, heiville est — sa domination , de !lad is onder
tnelifke [mart. Depenses — s, hthnelijzijne heerfchappij. Vivre — la loi de blake uitgaven. Il est —a mes prieres, hij
se, onder de wet van Mozes 'even. II a
is doof, onbuigzaam voor *dine beden ;
trois cents hommes lui, hij heeft dris
falamander. (hoorig is.
honderd man onder zich (onder zijn bee
Sourdaud , e, adj. et s. hardhoorig; die hardfluur). 11 vecut — le regne de Henri IV,
Sow-define, f. t. de mus. Italiaanfche doeh.j leefde onder de regering van Hen.
delzak met vier rietpijpjes , res.
drik 117. 11 arrivera peu de temps, —
Sourdement, adv. heimelijk, flilletjes; op
quinze jours, hij zal binnen kart, in
eene done wifze. 11 l'a fait —, hij heeft
veertien dagen aankomen ; fig. — omhet heimelijk gedaan. Le tonnere grondoit
bre , pretexte, — couleur de lui parley,
—, de donder rolde op eene dere wtjze,dol:
it entra , onder den fchijn, onder voor.
Sourdine , f. klarijn of klankverdoover.
wendfel van met hem to fpreken, kwam
Mettre une — dans une trompette, a un
hij binnen. Faire q. ch. — main, lets onviolon , eene klarijn op eene trompet , op
der de hand (geheim) doen.
promesse
cone viool zetten ; t. de luth. dole twit;
de manage , onder belofte van huwelijk.
—
peine
de
la
vie,
op
levenfiraffe.
adv.
heimelijk, illetjes, zonder
la —,
eeraas. Se mulct i l4
heimelijk Sous-airermer, z e bons-farmer.
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sock
SOU
crirai
ce
que
j'ai
dit, ik wil onderteekeminderjarigheid.
t.
de
jar.
Sous-ige,
nen, onderfchrifven hetgeen ik gezegd
Sous-aide , f. t. de teod. onderleendienst, m.
déjà
souscrit
pour ce livre,
heb.
II
a
f. pl. beneden zijden eener kerk.
heeft reeds voor* dit book ingeteekend ;
Sous-arbrisseau m. t. de bot. halve heester.
fig. v. n. a q. ch., inwilligen , toeftenzSous-argousin, m. t. de mar. ondergalciopmen, toeflaan. Je soucris a tout ce que
(gelegen.
zigter.
vows dessrez, ik hem alles toe wat giL
onder
dekfels
Sous-axillaire, adj. t. d'anat.
verlangr. Proposer on ouvrage a —, een
Sous-bail, m. onderpacht , vr.
iverk bij inteekening of vooruit betaling
Sons-bande , f. t. de chin, onderzwachtel; t.
opgeve,n.
d'essieu,
d'art, — d'affut, tappetzpan:
Souscrivant,
zie Souscripteur.
aschklamp .
ender4ok.
,
fam.
Sous-cuisinier,
onderkin
van
eenpaard;
Sous-barbe f.
flag, foot onder de kin, rn.; t. de soar. Sous-cutane e, adj. t. d'anat. ender de huid
nder
s, de ede
Les
nest's
liggende.
(ken aan een vaartuig.
waterfiag.
held liggende zenuwen.
Sous-barque, f. t. de mar. laatfle rij planSous-bassement, m. onderbehangfel aan eon Sous-deleguer,, zie Subdeleguer.
onderdiakeilfchap (in de
ledikarze, wanneer de gesdijnen niet tot Sons-dsaeonat,
Rom. kerk).
op den. greed hangen, o.
(division.
Fous,berme , f. opzwellingvan eenenfiroom, Sons-diacre, m. onderdiaken.
van eene beck, door het fmelten van de Sous-diviner, — division, zie Subciivise, Sub(onderbibliethekaris. Sou,-clon-sinante ou Soudommante , t. E. de mus.
fneet4w.
vs.
Sou-bibliothecaire, m. onderboehbewaarder, I vierde Loon boven den grondtoon,
half.
Sous-bief, m, kanaal, dat de wateronelas- Sous-Jouble, adj. t. det.math.
hatrdeelig.
de mash.
Sous-double, e,
ting verbindt.
— de, kwadraatwortel verhouding.
Sous.brigadier, m. onderbrigadier.. Raison
ee de
Ces
deux
grandeurs
sont
en raison
Souseacier, m. helper in de melA:erij.
cos deux antr,:s, doze twee groot'7ederz
enderkameraar.
Sous-camerier ,
verhouden zicli ale de vierkantwortels der
Son- cap, tn. t. de mar. onderopzigter over
twee anderen.
de tnatrozen,
Sous-dollish
, m. de con y. rij tegels die
Sous-cisantre, m. onderzangmeester.
, 171 e ss plat legt cm een riool to maken.
Sons-chevron, rn. t. (Parch. fink hoax, dat Sous-doyen,
in. andel deken.
een gewelf ender eunt o.
Sous-clavier, iére, adj. t. d'anat. dat onder Sous-doyenO, rn. bet werk, de bediening
van eenen ondesdelen.
het fleutelbeen geplaatst of gelegen is.
Muscle, veine — sere, fpier, ader onder Sous-ecuyer, tn. onderltalmeester.
Sous-entendre, v. a. ender verfiaan, b<geile
het fleutelbeen.
pen. En disant cela , je sons enters ois,
onderkleed.
Sous clerc ,
teen ik dit zeide, ver/isnd ik dea
Sous-collet, m. t. de ton. de laatfte der vier
der. Cela est toujours sous-entendu, dat
hoepels, op den gergel van vaatwerk.
wordt
altijd daaronder verfiaan. Quand
Sous-comite, m. onderbevelhebb er of kwar.
on dit, one bouteille de viii, on sousentend
i
tiermeester eener gales.
toujours le mot pleine, wanneer men zegt
Sous-commis, m. onderkommi es ,onderzaak m
eene flesch wejn, dan begrij pt, verftaat men
evaarnernee.
altijd
daaronder het woordvol (dievol is).
Sous-contraire, adj. t. de geom. Triangles
achterhauding, ftilzwijaenqui out une position —, gelifke driehoe- Sous-entente, f.
voorbehouding , y r. achterdeurtje deer
ken, die een gemeenfchappe l ij k hoekpunt
ienzand
in
het
zeggen of belooven open
hebben, vaar wier grondlijnen niet gene promet jamais qu'il n'y ait
houdt, o.
lijkleopehd zijn.
quelque — a ce quit dit, hij belooft nooit
Sous-costal , e, adj. t. d'anat. onder de ribsets, of hij houdt bij zijn gezegde nog
ben liggende. Muscles sous-costeaux ,
een achterdeurtje open (osn zicis van zifm
fpieren ender de ribben.
ne belefte
te kunnen ontdoen).
,
onderfekreSong
be
Souscribe ns. onderfcheijve r
, se , adj. t. d'anat. Mw(ctliegd—e:
tarr y (bij de ls:arthuizers)., onderfchrij- fpier onder den ruggegraad.
Souscripteur, m. inteekenaar,
t. de prat. ondergevelmag.
y Sons-kabli,
ver. L'ouvrage sera imprime deshetewerk
ious-faite, m. t. de charp. veering , plank
aura un Hombre suffisant des,
coder de nob, den top van een gebouw.
zal gedrukt wooden, zoodra er een genoegzaam aantal inteekenaars zal zrju. Sous.ferme, f. onderpacht. Prendre une meeene pachthoere in onderpacht
tairie
on fait une remise aux — s, men jlaat den
nemen.
inteekenaren eenen afflag toe; men ge-ft
Sous-termer 011 Sons affermer, v. a. onder;let den inteekenaar s voor eenen vermin- pachten. 11 lui a sous-fera, 6 la moitie des
derden prijs.
prairies, hij heeft hem de hellt dee weiden
Souscription , f. inteekening, enderfthrijin onderpacht gegeven. Des biens sous —
ving, onderteekening. On imprimera ce
fermes, in onderpacht gegevene goederen.
dictionnaire par —, men druke die woorzero, f. onderpachter,
denboek bij inteekening, Il Pa aPProu ' e Sons-fermier,, m.
-pachtfler.
hij heeft het geedgekeurd door
par sa
fmelter van klein werk.
zijne onderfchrif L ing, - La — d'une let- Sous-fondeur, m.
tee, de onderteekening , het f;',hrifven van Sous-freter,, v. a. t. de mar. onderhuren.
tin
vaissean
a
q.
q., aan ie'mand een ['chip
zijnen naam onder eenen brief
at men zelfgehuurd holt.
Souscsire, V. a. inteekenen, onderfehri fven , weder verhuren,d
zie Sougarde, etc.
onderteekenen. Ceux qui sousciivent, parent Sons garde , Sous-gorge,
morns cher que ceux qui attendent que l'im- Sous-gouvernante, f. onderoproedfler , ender*
landvoogdes.
pression soit finie, de geenen die inteeke.
onderlandvoogd , twee.
nen, betalen minder dan i ij, die wach- Sous-gouverneur,, tn.
de beflierder oproeder hofmeester.
grot
dat
de
druk
yo-ltoWd
is.
je
swa
fon
SOU,
!2T2
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Sous-introducteur, m. tweede, onderinlei der.
Sous introductrice, f. t. d'hist. eccl. huislioudfier van eenen geestelijken.
Sous-liencenance, f. onderluitenantfchap, o.
-plaats , vr.
Sous-lieutenant, f. onder- of tweede luitenant.
Sous-ligner, zie Souligner.
Souslik ,
veldmuis van Galan, yr.
Sous-locataire,
onderhuurder.
Sons-location, f. onderhuur, ,onderverhuring.
Sons-loner, v. a. onderhuren , iveder verhuren. 11 a bail de la maison entiere, mais
it en a sons-loue une partie, hij heeft het
geheele huffs gehuurd, rnaar hij heeft
daarvan weder een gedeelte verlauurd.
Sons-maitre,
ondermeester.
Sous-maitresse, f. ondermeesteres, -rnatres.
Sous-manant,
onderingezeten, onderdaan
van den beer eens dorps.
Sous-mediante, f. t. de mils. zesde Soon boy en den grondtoon , en.
Sous mentionner, v. a. onder vermelden.
Sous-mentonnier, - iére , adj. onde r de lin
liggend. Des nerfs
s, zenuwen onder
de kin.
Sou-, m. et adj. t. d'arith, een ge.
tal , meermalen in een ander getal bevat. Une quantite raison -, eene groatheid meerrnalen in eene andcre groatheld bevat.
Sous-normale , Subnormrle oil Sous-perpendie
culaire, 1. t. de glom. fubnormaal-lijn,
het gedeelte van de as eener kromme lijn
tusfchen de seniiordinata en linea normalis
(halve ordinaat en de normaal lijn).
Sous occipital, e, adj. t. d'anat. onder het
achterhoofd liggende.
Sous-orbiculaire, adj. t. de bot. Feuille
bijna geheel rend blad.
Sous-orbitaire, adj. t. d'anat. onder de oogholte liggende.
Sous-ordre, endergefchikte ; t. de prat.
ondergerchi k theid;verdeelingeener fchuld
ander- de fchuldeifchers , yr.; adv. en -,
op eene ondergefchikte wijze (Subordonnement).
Sous penitencerie, f. titel, in. waardigheid
van eenen onderboetregter, yr.
Sous-penitencier,
or,rderboetregter.
Sous-perpendiculaire, zie Sous-nornaale.
Sous-peser, zie Soupeser.
Sous-pied, m. t. de man. leer aan de fporen, dat onder den veer komt , o.
Sous-precepteur, m. onder, tweede leermeester.
Sous-prefecture, f.onderprefektuur,vr.-pre.
fektuurfchap , o.
Sous-prefect, m. ontlerprefeks.
Sous-prieur,
onderkloostervoogd.
Sous prote,
t. d'impr. onderproevenlezer.
Sous-recteur,
onderconrector.
Sous-refectorier,
- iere , f. ondertafeldekker, -dekfler in een klooster.
Sous-rente, f. rente van een good, hetwelk
men zelf op route bezit.
Sous-render, m. onderrentpligtige, onder.
rentheffer.
Sous- sacristain , m. onderkoster, onderkerk.
bewaarder, onderbewaarder der gewijde
kerkfieraden.
Sous-scapulaire , t. d'anat. laatfie (pier onder den arm; adj. onder het fchouderbled liggend.
Sousssecretaire,
ondergeheimfehrifver,,

tweede fekretaris.
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Sous-signe, in. - e, f. ondergeteekende. je- reconnois d'avoir recu , ik ondergetee..
kende bekenne ontvangen to hebben.
Sous- signer, v. a. onderteefrenen,onderfchrif.
y en. — lin acte , eene akte onderteekenen.
Sons-sombrer, v. a. t. de mar. geheel het en•
derfie haven keeren, met de kiel hove*
Ivater.
Sous-tangente , f. t. de geom. regte lijn, die
met de as eener kromme lijn voort.
guns , en tusfchen de halve ordinaat (ordonnee) en tangens (raaklijn) ligt.
Sousiendaute , f. t. de geom. lijn, getrokken van het eene eind des boogs tot het
andere.
Soustraction, f. ontvreemding , ontwenning,
Onttrekking. Il est accuse de - d'effets 0
hij is befchuldigd van de onivreenading
der efecten ; t. d'arith. aferekking (flabIli-actin). Faites la - de cette somme,
trek deze font af.
Soustraire, v. a. ontvreemden, wegnemen,
onttrekken. 11 a soustrait les effets de la
succession, hij hoofs de effecten van de
erfenis ontvreemd. - un malheurenx i la
fureur de ses ennemis, eenen ongelukkigen
aan de woede zijner vijanden onttrekken; t. d'arith. aftrekken (rubfiraheress).
- flue petite somme d'une plus grande, ee•
ne kleine fern van eene grootere aftrekken. Se —, v. r. zich onttrekken, zich
outdoen, zich ontflaan. Se - au chid.
mein, zich der kastijding onttrekken,
de graf ontwijken.

Sons-traicant, m. onderpachter.
Sous-traite, m. onderpacht.
Sons-traitor, v. a. onderpachten, in ender.
pacht nemenSous-triple , adj. t. de math. derde. 2 est -,
oil en raison — de 6, 2 is een derde,
het derde gedeelte van (5.
Sous-triple, e, adj. t. de math. Raison --ge,
kubiekwortel verhouding.
Sous-tyran , m. onderdwingeland, -tiran.
Soustylaire, Soustilaire, f,, wijslijn van es.
nen zonnewijzer ; adj. middaglijnig.
Sous-ventriaire, m. leer dat onder den bulk
van een paard gnat, dat aan den disfel.
boom loopt ; buikriem der last. of Roe;:.
paarden.
Sous-verge, in. handpaard, o.
Sous-vicaire, in. ondervikaris.
Sous-vicariat, in. ondervikariaat , onderile.
dehouderfchap , o.
Sous-vicomte, m. ondergraaf.
Soutane, f. overrok van eenen priester;
fig. fain. de geestelijke, de priesterfiand.
Soutanelle, f. korte priesterrok, m.
Some, f. t. de prat. (Solde, Soude), faldo, e.
gelijkmaking eener boilfcheiding, eats,
erfdeels ,_flot (Soulte), a. Il a pay6 mile
florins pour - de partage, a ses coheritiers, hij heeft tot gelijkmaking duizend
gulden aan zijne mode erfgenamen be.
taald. 11 m'a paye cinquante florins pour
- de compte, hij beefs mij tot /lot der
rekening, tot faldo, 'Wag gulden be.
taald ; pl. t. de mar. algemeene benaming
voor alle bergplaatfen, fpijskasten , enz,
in eon fchip. - a legumes, fpifskasten.
— a pain, broodkamers. - a voile, zell.
koogen. -,-. a poudre, kruidkamer. - de
rechange , bergplaatfen voor den fchip.
per en konflapelmajoor,, piek en lie!!;
Paine boot.
Soutenable, adj. kendkaar, hergeentsses has
Gggg:.
/hen.
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flaande houden of verdedigen. Cette proposition est —, dit voorflel kan men
flaande houden; t. de gu.• Ce poste n'est
pas —, deze post is niet to hoiden. Ce
genre de vie West pas — deze levenswijs
is onverdragelijk.
Soucenant,
verdediger, voorjlander co.
ner
eerier openbare zintwistinz
(resp9neent).
Soutenance, f. t. de mar. plank in eene
tonwflagerij , in gebruik bij het bereiden van den hennep ; flees, kr acht (vieux).
Ce n'a aUCUrIO - sur ses jambes, doze 2ieke heeft geene kr aeh t in zijne beenen.
Soutenement, Souzesemen, m, t. de inac. /loam,
fchoor.Ce ierserc de—a ce mur,dezepilaar
dient tor 'Lon vodr dozen muur; t. de
peat. fchriftellike beweering , verdediging der betw:rtte posten eerier rekenine.
Souteneur, m. Cam. die iets met jlechte
grandee flaande houdt; hoerenbelchere
seer, hoerenwaard.
Souteeir,, v. a, onderfleunen, dragon, on.
derfehragen, ander-flatten , fehoren, houden. Cette colonise soutient tout le batiment, deze zuil °redo [hunt het ganrche
gebouw. SOUtelleZ
ie tombe, tinderflean ms] , ik L'aimant sou:ient le
fer susrendu en l'air, de magneet houdt
het lizer zweveud in tie linear. — q. q.
par Je , sons le bras, iernand onder den as m
cede, fehragen. soutient les images,
de lueht draagt de wolken , houdt
de wolken zweven,'; fig. end,rhauden ,
bifflaan, onderfieunen, uithouden.
soutient la famille, ilsy onderhoudt de familie 9 bet huisgezin. Il tie pent long.
temps — la depense qu'll fait, hij lean
de vertering, die hij maakt, niet lang
nithondeu. — la conversation, het gerprek,
onderhouden, gaande- , aanhouden ; t.
de bias. D'argent a detix lions tie sable
affrontes, sontenant no eroissent d'azur, in
see ziiveren veld twee tegen elkauder
gekeerde zwarte lee:ewer?, die eene halve
maan houden ; t. de gu. ondergeunen,
bilfpringen. Les grenadiers commencerent
Pattaque, et Pon donna ordre a tout le regiment tie les —, de grenadiers begonnen
den elanral , en men gaf aan het ganiche
regement bevel one hen bii to ipringen,
te onderfleunen ; be , eerea, flaande houden.
11 soutient un mensonge Connie en autre
soutiendroit tine NY :ritê , hij beweert eene
leugen, zoodra een ander eene lvaarbeid
zoude flaande bonder:. Avcz-vous di: cela, le soutiendrez vows? hebt gij dit gezegd, zult gif dit flaande houden? je
lc ltli soutiendrai en face, ik zal het
if; zifn aangezigt liaande houden ; per.
dedigen. — use proposition , eene leer,
een voorflel verdedigen. I1 von, a Bien
soutenu, hif heeft a good verdedip:el,
—sadignte,
zijne waardigheil verdedigen,
flaande houden; uithouden, verdragen,
witfiaan.
un siege, een beleg uithouden. II ne pent — une hif kan
geene fchert, verdragen ; verflerken , onderhouden , kracht geven. La bonne noneriture soutient, het goede voedfel vet-fierkt. Ces vieindes soutiennent long-temps,
deze fpijcera geven long kracia ,
houden tang bet ligchaarn.
un
val, den teem van een paard korteu,
'Irak houden. Se —, v. r. zich flaande
houden, blijvcn fl aan. 11 est si faible
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qu'il ne sanroit se — sur ses jambes, hif is
zoo zwak, dat hij zich op zifre beenen
slier kan builder; ; fig, fan. 11 s'est biers
SOUte1111 dans cette affaire, hif heett zich
in deco zaak we" fiaande gehouden. Cet•
te vieille fernme se soutient bien , deze onde Vr071, , hooch zich good fiaande ; blifft
er goed oiteden. Ces etoiles so soutiennent, deze houden zich flaande,
verliezen, verfchieten niet. Son style ne
Sc sonti:nt pas, zijn fliji is ongelijk ,
volt elf. Cette voix ne se soutient pas,
deze gem houdt het niet nit, blijft zich
niet g elijh.
Sonterra,n, e, adj. onderaardsch, onder den
grond. Chemsu —, onderaardrche veg.
onderaardsch veer; s. onderaardscb gewelfde plaits; fig. pl. geheime wegen, helmetlike flreken.
Sourerre, e, adj. t. de bor. onder, in de
aarde verbergend. Le fruit de quelques
plantes est —, de vruc;it van eenige planten verbergt zich in de aarde.
, m. onderhoud, jieunfel, o. help,
onderfieunine. , y r. flees, 712. Ce
est le — de la votre, deze pilaar is het
fieunfel van het gewelf Le — de Petit,
het fieunfel van den fiaat. Je n'ai d'autre —
clue lei, ik heb geen andere help , onfieuning dan hem. 11 est le — de sa famine, hij is de gene zijner
t
zie Satiete, Subtilite.
t Soutiment, adv. zie Subtilemenr.
Soutirage, aftapping , over/eking.
y in, de la biere, over riYs'ing , aftcp.
—du
ping van wijn, van bier , van het eene
vat in het andere.
Sotitirer, v. a. overtappen, overfieken , wijn,
bier van het erne vat in het andere ; fig.
geld allengsken; wegnemen; geheimen
lengthens ontdekken.
Sontis,
zie Subtile.
t. de pap. de beneden, onder.
Soutrait,
plank van eene pers , yr.
t Souvenance, gedachtenis, herinnering
geheuq. en, aandenken, o.; prov. Rite de
—,nog lagchen,wanneer men daaraandenkt.
Souvenir, rel. aandenken , o. gedachtenis,
herinnering , yr. Vous serez toujours
dans mon —, gij zult gedurig bij self in
gedachtenis zijn ; • ik zal altijd can u
denken. je me recommande a vats,, ik
beveel mij ira uw aandenken. Je ne sau.
rois effacer cette action de mon —, ik kan
deze daad niet nit miff; geheugen
wisfchen. Le — de sa mort doit etre sans
cesse decant nos yeux, de herinnering aan
ziinen dood inset u gedurig voor oogen
Perdie use chose de —, eene zaak
vergeten ; fchri iftafel, vr. memorieboekje , o. Notez cela our votre —, pour ne
pas Poublier, merk dit in ow memoriebookie , ens het niet to vergeten.
Souvenir, se, v. r. zich herinneren, to binosen brengen,denken.je me souviens d'avoir
oul: dire , ik herinner mif ,het geheugt mij,
to hebben lzooren zeggen. 11 on se sonvient pas , quand cela est arrive', hif her•
innert zich niet , wanneer dit gebeurd
Je m'en souvieudrai dans un autre
is.
temps,
eenen anderen tijd zal ik het
wel te bienen brengen, zeal het mif
we/ to binnen fchieten, Je me souviendaei
de votre adure , lk zal aan owe zaak gedenken. Faire her inneren , doers gee
denken, in gedachten brengen. C'est pour
volts
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verge zelfgandigheden t g i t vermengde ligvous faire - de pied, het is am u. aan mi."
tit doen gedenken. Faites-m'en - d'y al- cl2amers te halen, en dezelve te vereenigen,
ler, doe mij hcrinneren , dat ik er gaan Spahi, m. Turkfche foldaat tepaard, ruiter,
inset ; impers. 11 me souvient de l'avoir lu , Spalme,m.onbederfelijke mastik,vr.fcheepsseer, o.
ik herinner mij lee's gelezen te hebben.
11 ne m'en souvient clue comme ton songe , Spabner, v. a. teren.
ik herinner het mij flechts al, een droorn. Spalr , m. _rpal: , m. foort van ,gl:nflerenele
flees?, die in Engeland en Duit3chland
Ce fut, s'il m'en souvient Bien, l'annee pas(hevig aan kramp.
gevonden wordt.
see, bet was, zoo ik mij regt herinner,
Spamoseux
, se adj. krampachtig , onderyerleden jaar.
in gefinolten pleister.
'
Souvent, adv. dikwijls, menigmaal. Cela Sparadrap, m. doekje
n'arrive pas - , dat gebeurt nil': aii:e1vie1s. 'Sparagon, no. t. de corn. foort van wol, yr.
Faire-uue chose, eene zaak menienzaal deen. Sparaollon , on. roort van zeebrafem.,
Souverain , e, adj. hoogst , oppermagtig, on- Spare, m. brafem.
afhankelijk ; eenig in zijne foort. L'etre Spargane, f. windfel voor Ainderen; t. de
-, het hoogge , opperwezen, de alter- bot. waterlint (zekere plant, ruban d'eau).
boodle (Cod). Un remede -, een onfeil- Sparganophore, on. t. de bot. ze,ere plant
van het vide geflacht.
bear, voortreffelijk geneesmiddel, een
geneesmiddel, dat eenig in ziine foort is. Sparganose, f. t. de med. opwellen der bor.
flea door overvloed van melk, o.
en prince -, een onafhankelieke, uppermagtige vorst. 11 avoit la puissance — e, Sparvlle, zie Geni,,telle. (de aarde.
hij had de oppermagt , de heerfchappij. Spargitide, adj. Terre - (sigillee), gezegel.
Les cours - es, de oppergeregtshoven. - Spargot,les , f. pl. fort van angelierplanten.
pontife, sacrifleateur, hooge- of opper- Sparies , f. pl. choses s Tiariees , t. de mar. door
de zee opgewolpene voertbrenterels, o.
priester. Le - Wen, het hoogfie goed.
Souverain, m. -- C , f. opperheer, oppermag- Sparse, adj. verlirooid. Des feuilles -s,yer•
(verfiroe:de fierrere.
flrooide bladeren.
lig vorst: hooge overheid ; oppervorstin,
Obeir aux lois du -, Sparsile , adj. t. d'astr. vergroord Etudes --rs,
opPergebiedfier.
elan de wetten van den opperheer gehoor. Sparte, m. Spaanfche biezen, y r. Spaansch
riet , 0. zie Genestrolle. ,
zamen. Les - s du monde , de opperheerfchers der wereld. Catharine , cette Spar:el-le , f. mattenfabrijk wear men van bet
Spaanfche
vie: marten maakt. (ten, yr.
grande - e, Catharine, die groote opipartions, on. pl. peulvruchten dragende plan.
pergebiedfier.
Souvcrainement, adv. oppermagtigls7k , ten Sparton , on. t. de mar. yifgertouw, 0.
hoogfle, in den hoogflen eraad, (war- Spasmatique, adj. t. de med. door de kramp
hankelijk. Dien est - juste et bon, God aangetast. (Ion, vr„
is in den hoog gen greed reetvaardig en Spasone , no. kramp, y r.; viedernsuis in Ceigood. Commander-,onaPankelijk beveien. Spasmodique, adj. t. de mid. krampachteg.
Convulsions - s, kranspachtige fluiptrekSouverainete, f. oppertnagt, opperheerrchapkingete; krainpfillend. Un remede -,
pij, y r. oppergebied , 0. La - d'un penpie , d'un roi , de oppermagt van een yolk ecn krampflillend middel. (kramp.
van eenen koning. Aspirer a la -, near Spastnologie , f. leer , verhandcling over de
de opperheerfchappii haken. Cette - n'a Spastique, adj.- t. de med. krampachtig. Astir..
me -, krampachsige engbor,tigheid.
pas Aix Helms d'etendue, dit oppergebied
heel.; geen tienmijlen(u ren) in den omtrek. Spath on Spalt, m. fpaath , kalkachtige door.
fc:zijnende
Seen (zekere besgfof) erts.
Sovensa , no . metaal vanYapan, 0.
bloem , ertstnoeder, vr.
(China.
Soye, zie Soie.
Soye, no. t. d'hist. nat. foot.: van reiger in Spathace , e, adj. t. de bot. met eene blot.
menfchede , - bckleedfel voorzien.
Boyer, zie Seyer.
Spathagnes, no. pl. t, de bat. planten die
m zijd enfab r ikant .
Soye teur , m.
lets
van de natuur der dieren fcizifnen
Seyeur.
zie
Soyeur,
te hebben, met grijze jlekelhorens ,foort
Soyeuse, f. zijden p lant, y r. zijden kruid, o.
or.
van
vlederessuis,
Soyeux , se, adj. als zijde, zoo fin als zijde, De la lame -se, wol zoo fijn als zijde. Spathaire, zie Ecuger.
Soyoux, no. pl. erode van eene ader onder Spathe, f. t. de bet. vliesachtig bekleedfel,
dat de knoppen der bloemen bevat, Meeene andere in de mijnwerk,en, vr.
menichede ; foort van fabel der Gaulen;
Spaciement, no. wandeling der Karthuizer
langwerpig ronde fclielp.
or.
monniken,
Spacieusement , adv. ruins, nitgellrekt. Je Spathille, f. kleiq vliesachtig bekleedfet der
bloemenknoppen, e.
suis loge -, ik ben ruins gelogeerd,
Spacieux, se ., adj. ruins, wild, groat, nit- Spathique, adj. t. de chim. fpathachtig.
gefirekt. Un jardin -, een grotto twin. Spatule, f. t. de pharm. fpatel, tn. — de
fer,, ijzeren Tate'. La palette de la -,
Une maison - se, een ruins huis.
het vlakke des fpatels. Etendre l'onguent
Spadille , on. t. ' de jeu. fehoppenaas in het
avec la-, tie zalf met den I:patel ultgrij.
omberfpel, o.
ken; t. d'hist. nat. lepelaar, m.; zekere
t Spadassin, no. voorvechter, die iederege.
visch , foort ran zeepaardje.
legenhcid tot vechten aangrijpt, en altijd
Spatule, e , adj. fpatelvoi mig.
d r ezag t.
daa
e n d ege n daartoe
e
Spadix , Spadice , m. t. de bot. puntig lig- ape, no. oudfie koorjongen in de hoofdkerk
(van loud, o.
van Parijs.
chaam, waarop de helmitijlen, en het
Speautre, Spiautre, m. fpeauter, m. foort
fiampertje flaan.
Solde.
Specie,
f.
t,
de
cum.
zie
Spage , in. foort van druif, yr.
Special , e, adj. bijzonder, afzonderlijk
Spagirie , f. geneeskrachtige fcheikunde.
(fpeciaal). Pouvoir general et -, ageSpagirique , Spagyrique, adj. t. de chino. L'art
meene en afzonderlijke magi.
on la chimie-, kunst ommetalen to ontbinden, geheime fcheikunde, kunSt on; de zui. Specialement , adv. in het blizonder,, op
tens
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tune bilzondere wifze. 11 lui avoit defendu — de n'y pas toucher, hij had hem
in het bijzonder yerboden daar aan
Wet te roeren.
Spécialite, f. t. de prat. bijzonderheid.
Spicieusement , adv. fchijnbaar ; met eenen fchoonen glimp. II a expose la choqu'il a seduit tout le monde , hij
se si
heeft de zaak met eenen zoo fchoonen
'limp verhaald, dat hij elk een verleid
heeft.
Specieux, se, adj. lehijnbaar, waarfthijolijk, fchoonfchijnend. Ce qu'il dit est
fort —, hetgeen hij zegt is Neer waarfchijnlijk. Sous des pretextes older fchijnbare voorwendfels. L'arithmetique — se , zie Algebre.
Specification, f. opnoeming van bijzonder•
heden, verklaring van fluk tot Pik, of
in het bijzonder. La — des prix des marchandises, de prifslijst der koopwaren.
11 lui a legue la moitii des biens, sans autre hij heeft hcm de helft der goederen
getnaakt , zonder eene nadere opnoeming.
Specifier, v. a. in het bijzonder vermelden,
van"ink tot fink verklaren, melden,
veer ellen. — le pr;x des merchandises,
de prijs der koepwaren fpecificeren, van
fink tot flak aangeven , melden.
Specifique, adj.bijzonder, eigen aan iets of
dat daartoe gefchikt is; in. t. de med. Un
— on remade een geneesmiddel dat
bijzonder voor eene kwaal gefchikt is.
Specifiquement, adv. naar zijnen eigenen
aard, eigenlijk.
Speciosite, f. fchoonheid.
Spectacle, in. fchouwfpel , fchouwtooneel , o.
fehouwburg, In. Aller au —, naar het
fchouwtooneel , naar den fchouwburg gain.
Un tragique , een treurig fchouwfpel. Se donner en —, zich voor het gemeen ten toot; fiellen. Servir de —, tot
ftot verfirekken; fig. Le — de la nature,
het fchouwtooneel der natuur.
Spectateur, m. — trice , f. aanfchouwer.
aanfchouwfier. II fat — du combat, hij
ive; aanfchouwer van het gevecht. Les
acteurs et les — s, de fchouwfpelers en de
aanfchouwers. Une des — trices,m'a dir,
eene der aanfchouwfters heeft mij gezegd
Spectre, in. fpook , verfchijnfel , o. geese,
m. II lui esr apparu un bent is een
.1)ook, een geese verfchenen; t. de phys.
— color& ou solaire , verve. of zonnebeeld;
t. d'hist, nat. foort van vledermuis.
Speculaire, adj. Pierre —, fpiegelfieen,mariezlas. La science —, fpiegelzigtkunde , kunst om fpiegel; to waken.
epticulateur, m. (observateur) onderzoeker,,
befchouwer, aandachtig, diepzinnig bechonwer. Un — des corps celestes, een
fbefehouwer
der hemelfche ligchamen. Lin
marchand , een ondernemend, diep nadenkend koopman.
Spêculatif, ive, adj. befchouwend, opmerkend, befpiegelend. Un esprit —, een opmerkende geese. Science --- ive, befpiegelende wetenfchap; m. befpiegelaar,
befchouwer. Les tits croient que la pail
est prochaine, de befpiegelaars gelooven ,
dat de vrede aanfiaande is.
Sp6culation , f. berchouwing, befpiegeling ,
opoterking. II n'a rien &convert de non.
veau per touter ses s, hij heeft niets
itntdekt door al zijne befpiegelingen;
C.

de Com. (fpeettlatie) berekening op
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C'etoit tine mauvaise dat was
eene flechte fpeculatie , berekening op
wince. Cela est bon dans la —, et ne vant
rien dans la pratique, dat is goed in de
befchouwing, maar deugt niet in de ult..
oefening.
Speculative, f. befchouwingsleer, befpiege.
lende kennis.
Speculatoire, f. verklaring, wetenfchap der
luchtverfchljningen.
Spiculer,, v. a. befchouwen, berpiegelen. 11
passa la nuit a — les ascres, h11 brag; den
nacht door met het befchouwen der flay.
ren ; v. n. overdenken , overpeinzen ; t.
de cons. op winst berekenen (fpeculeren).
11 a beaucoup specule stir cet objet, hij
heeft op die voorwerp veel nagedacht.
Le marchand a specula stir le tabac , de
koopwan heeft op den tabakgefpeculeerd.
Specu , um , t. lat. t. de chir. fpiegel. —
matris, fpiegel , zeker werktuig om den
mond der baarmoeder te openen.
Spec ou Cepee , f. Lout van een of twee
jaren, o.
Speis , m.

vreemde zwaitachtige zelffian-

digheid , die zich van het koren, van
metalen ftheidt; fpijs.

Spélonque, f. hol , o. (caverne).
Spenditeur, in. die de pest heeft gehad, en

dezelve niet meet kan krijgen.
Spequle, fpurt le ; zie verder Espargoutte.

Sperms ceti, m. zie Blanc.de baleine.
Spermacoces, m. t. d'hist. nat. roode verw.

bevattende, fternvormige planten.
Spermatabole , zie Sembracior.
Spermatiqu-, adj. tot het zaad der dieren
s, de zaadbehoorend. Les vaisseaux

vaten.

Spermatocê.le, f. t. de chir. zaadbreuk.
Spermatologie , f. t. de mid. verliandeling

over het zaad.

t. de mad. middel ens het
zaad te vermeerderen, o.
Spermatose , f. zaadbereiding.
Sperme, m. zaad der dieren, 0.
Spermetiser, v. a. zaad fchieten.
t. d'hist. nat. zaadlieen.
Spermolithe ,
Spermatope,

Spernide, Sperniole, f. Sperme de grenouille,

zaad van den kikvorch, 0.
Speronat, m.

fchait,

te ,

f. Ltaliaanfche roei.

yr.,

Speronelle, f. t. de bot. foort van ridder•

(poor, ezelsoor.
Spet,

t. cl'hist. nat.

zekere yisch, foort

van Meek.

Sphacele, m. t. de chir. koudvuur, o.
Sphaceie e , adj. t. de chir, door het koud.
vuur aangetast. Il a la jambe — ie, hij

heeft het koudvuur aan het been.
Sphagebranches , in. pl.

buikvinnen.
f.
den half.

Sphagotides ,

visfchen zonder

pl. t. d'anat.

polsaderen aan

Sphaigne, m, t. de bot. mosplant , yr.
Sphiisme m. aria op de fluit der ouden,

on: het brommen der wespen na to boot*
fen, yr.

Sphene,

t. de min,

zekere kristalachtigo

_flees.

Sphenoidal, e, adj. t. d'anat, hoekvormig.
SphenoIde , in. t. d'anat. hoekvormig been

van het hoofd , een gedeelte van de holligheden der herfenen, en der neuskui.
leis uitmakende, o.
3phenomaxillaire, adj. t. d'anat. tot het hoek.
been en tot de kinnebak behoorende.
Sphi.

SP
Sphello pharyngien, adj. t. d'anat. tot het hock,
been en de k eel behoore7,de.
Spheno-phterigo-palatin, in. et adj. t. d'anat.
tat het hoekbeen en her verhetnelte behoorende.
SpIteno.salpinp,staphylin , m. et adj. t. d'anat. Muscle —, fpfer van de huig, die
tot het hoekbeen behoort.
Spheranthes, rn„ pl. t. ue bot, planten met
kogelachtige bloemen.
Sphere , f. bol , kloot , m. — celeste , terres.
tre,
, aardkloot ; t. d'astr. hemel- kloot , hemelkring , fpheer,, m,, Les
grands, les petits cercles de la —, de'groo- te, de kleine kringen, cirkels van den
hemelkloot. — d'une planête, de baton,
otnloop eener planeet.
Satarne parcoprt
sa
en trente annees, Saturnus doorloopt
zijne baan in dertig jaren; t. de phys.
d'activite, kring der werkende kracht
eens ligchaams ; fig. Sortir de sa
ten zijnen kring gaan; iets boven zijne
kunde, zijn vermogen ondernemen. Cela est hors de sa dat is buiten zijnen
kring, buiten zijn bereik, begrip.
Sphericite, f. bol- of klutrondheid, bolvortnigheid. La — des fruits, de bolrondheid
der vruchten.
Spheridie, m. t. d'hist. nat. mestkever, yr.
Spheric, f. foort van mos, o.
Spherique, adj. rondachtig klootvormig,
bolrond.
(klootvormige wijze.
Spheriquement,
eene rondachtige,
Spheriste, m. t. d'ant. meester der kaatsbaan ; die goed kan kaatfen.
Spheristere,
t. d'ant. kaatsbal-, baanhuis,
' plants, yr.
Sphdristique, adj. t. d'ant. Exercices s,
'kaats- . of balfpelen, o.; f. kunst om met
den bal to /Man.
Spherocarpe, Spherocayre, m. t. de bot. foort
van kleine bolvormige paddefloel.
Spherocephale, m. t. de bot. paddefloel met
een bolvormig hoofd.
Spheroidal, e, dj. t. de geom.bol., rondachtig.
Un diamant een diamant met 48 ruitswijs gefnedene uitgeholde vlakken.
4116mi:de, m. t. de geom. ,ovaalvormig ligehaam , o. La terre est utt —, de aarde
'is een ovaalvormig ligchaam.; t.d'hist.
nat. visfchen van eene langronde, bolronde gedaante.
Spheromachie , f. t. d'ant, het fpelen met den
eenen of anderen bal.
Spheromes, on. pl. foort van fchelp- of
korstdier met vastzittende oogen.
Spheromêtre,
kogelmeter.
Spheropllores , on. pl. planten lvaarvan de
geflachtsdeelen verborgen zijn.
Sphex, m. foort van weep, yr.
Sphincter, m. t. d'anat. fluitfpier, yr. Le
— de la gorge, de la vessie, des levres, d
fluitfpier der keel, der blaas, der lippen.
Sphinx, m. Pthinx ; t. de myth. een verzon.
nen, verdicht liggend wonderdier ; t. de
sculp. met het hoofd en de borsten eene,
wrouw,, dat vleugels ale een vogel , en
het lijf en de klaauwen als een leeuw
had ; t. d'hist. nat. foort 'van kapel, yr. ;
zeker viervoetig dier van het geflacht
der apen.
Sp ondyle, zie Spondyle.
Spiry inique, adj. t. de med. tot den pole be__h-oorende. Un medicament —, eon middel
dat den pols doer Haan.
Spic, m. groote lavendel, yr.
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Spica, tn. t. de chic. zeker verbata als eene koretiaar , o.
nardus
Spinacard, m. t. de hot. Ind:
(nard-indien).
kort
afgebroketh
3piccato , tn. t. de onus. Ital.
Spicifere, m. t. d'hist. nat. foort van paauw
to 'apart.
Spicitorme, adj. korenaarvormig.
Spicilege , m. t.
verzamcling van Av..
fchriften, y r. Cela rte se trouve pas dans
moo
dat bevindt zich niet °tide,
mijne papieren, oorkonden.
Spiculateur,
foldaat van de garde der
vorsten. (tiaanwortels.
Spigeles, f. pl. t. de bot. geflacht der gen.
Spigelie, f. t. de bot. plant op Yamalka,
wortnplant.
Spilante, Spilanthe, f. t. de bot. geflacht der
bloemtrosfen dragende
Spina-bifida, f. t. de med. zic Hydrorachitis.
Spinal e, adj. tot de ruggraat behoorende.
Spinarelle , f. t. d'hist. nat. zekere visch,
foort van flekelbaars
Spina ventosa, no. t. lat. inwend;ge rotting
van een been, vr.
Spineile, adj. t. de joa. bleekrood. Rubin
bleekroode robijn, espinel.
Spinescent, e, adj. t. de bot. Feuilles — es,
bladeren , die met eene doornachtige fpitt
uitloopen.
Spinifere, adj. doornachtig.
Spiniforrne, adj. t. de bot. doornvormlg.
Spinosisme, m. leer van Spinofa, yr.
Spinosiste,
aanhanger van Spinofa.
Spinthere, m. t. de min. fpinter, o.
Spintherométre,
iverkinig om de krach:.
der elektrieke vonken to meters.
Spinthrienne, adj. Pierres, medailles s,
gefnedene fleenen , gedenkpenningen, die
ontuchtige voorwerpen voorfiellen,
Spipolête, — lette ,
t. d'hist. nat. foort
van leeuwerik.
Spiral, e, adj. flakken. , fchroefvormig. Uno
ligne e, eene .11(“kenvorinige lijn. Res,.
sorts spiraux, flakkenvormipe vederen.
Spirale, f. t. de geom. krul- offlakkelijn.
Spirale; e, adj. t. de bot. flakken , fchroef.
orum
vvr
i g;n. Des fruits -- s, flakkenvormige
chr
Spiralement, adv. flakken-, fchrosfyorniig.
Spiration, f. t. de theol. wijze, waarop
heilige geest van vader en noon uitgaat.
Spire, f. t. de, geom. flekken-, flakkenvornage gedaante ; t. d'arch. flakkenvormige
gedaante van het y oetfiuk eens piiaars.
Spiree, f. t. de bot. altijd groene firulk ,
Yan verfcheidene foorten.
Spirique , adj. t. de geom. Courbe , ligne
fpirifche kromme life door de
fnijding van een cylindervormig ligchaam.
Spiritualisation, f. t. de chim. geestmaking ,
overhaling van een vast ligchaam tot geest.
piritualiser, v. a. een vast ligchaam let
geest overhalen; fig. vergeestelijken, op
eene geestelijke wijze uitleggen Ii snit
tout —, hij weer alles to vergeestelif.
ken ; iemand het verfland *nen., GI,wekken , p.
Spiritualiste, m. die' altos vergeestelijkt.
Spiritualite , f. -geestelijkheid, het geestelifke wezen. La — de l'ame, cle #eestetilke
nattier der ziel. Un livre de — , een
eeestelijk book.
Spirituel , le; adj. geestelijk ; enligehatkelijk ; geestig, geestrijk ; zinrifk. L'stre —, het geestelijke wezen. Not sines
6014
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sont des etre* s, onze zielen zijn geesring, afzetterij. Avant la — de la sm.
telijke wezens. Des biens
cession,voor de berooving der nalatenfchat.
s, geestelijke goederen. Un cantique
een gees- * Spoliatrice, auj. 1\laximes — s, grondflel.
telijk gezang. Un homme fort —, eon
lingen tot de berooving behoorende.
zeer geestig man. Une reponse — le, een Spoiler, v. a. t. de pal. berooven, plunde.
geestig , zinrijk, fnedig antwoord.
rcn, afzetten. On l'a spolia de son ben;•
Spirituel, m. het geestelijke tenor kerk.
five, n2en heeft hem van zijn kerkambt
Spirituellement, adv. geestelijk, op eene
beroofd.
geestelijke wijze, in tenon geestelijken Spondalque, adj. t. poet. twee lange letter•
zin; geestig. Communier — avec le progrepen hebbende. Vers zesvoetig vent
tre, op eene geestelijke wijze met den
on de Griekfche en Latijnfche dichtkune
priester het avondmaal houden. 11 lui
de, ten minfle twee lange lettergrerepondit fort —, hij antwoordde hem zeer
pen op het einde hebbende.
geestig.
Spondalies, f. t. de mus. anc. fpondaike ge.
Spiritueux, euse, adj. t. de chim. geestig,
zangen.
(durende het offerene
dat vol geest is. On lui a defendu l'usa- Spondaules, m. pl. t. d'ant. fluitrpeler gege des liqueurs — ses, men heeft hem het Spondeasme, m. verandering in de over•
gebruik der geestige, flerke dran4en
eenlemmende wijze, yr.
verboden.
Sponclee, m. t. de poet. voet van een Grieksch
d'hist.
nat.
t.
fpierling..
Spiilin, m.
of Latijnsch vers. , in twee lange letter.
Spiroglyphe, m. t. d'hist. nat. nieuw foort
grepen befiaande.
van zeewormen, in fcheden levende.
Spondyle , m. wervelbeen der ruggegraat,o.;
Spirorbe, m. t. d'hist. nat. foort van worm,
f. t. Whist. nat. foort van fclelp, laza.
m. flak, yr.
rusklep ; wortel rups; pl. Les —s ou ar
Spirule, f. t. d'hist. nat. wormflak. ([pan.
verfleende wervelbeenen.
tides
Spithame , f. t. d'ant. lengtemaat der Grieken. Spondylolithe, f. t. d'hist. nat. fleets als het
wervelbeen van ee;e dier, m.
Spiurre, f. kolenlbf, o.
Splachnes,1 in. pl. Splanc, Splanchnum, m, t. Spongieux, euse , adj. fponsacetig. Le pow.
mon est —, de long is fppsachtig. 1u•
de bot. foort van mos, o.
Splanchnique , adj. tot de ingewanden bemeur — se, fponsgezwel.
hoorende. Medicament geneesmiddel Spongiosité, f. fponsachtigheid.
Spougite, f. fponsfleen, tn.
voor de ingewanden.
Splanchnographie, f. befchrifring der inge- Spontani, e, adj. t. did. y rijwillig, onge.
wanden. (gewanden.
dwongen, natziurlij k. Les mouvements du
Splanchnologie, f. verhandeling over de incoeur sont s, de bewegingen des harte
Splanchnotomie , f. ontleding der ingewanden:
zijn ongedwongen; t. de mid. Evacuation
Splanchnum, zie Splachnes.
— be, natuurlifke, ongedwongene antSplane, m. zie Splachnes.
lasting. Sueur ie, natuurlijk zweet ;
t. de bot. Plantes — des, van zelf groei•
Spleen, (lees spline) m. t. de med. foort van
zwaarmoedigheid, miltzucht bif de Enjende, wilde planten.
Spontaneite, f, t. did. vrijwilligheid, ongegelfchen, vi.
Splenalgie, f. fmarte aan de milt.
dwongenheid. La — des mouvements du
Splinalgique, adj. wat de milt betreft.
Coeur, de vrijwilligheid der bewegingen
Splendeur, f. glans , luister, m. La — du
van het hart ; t. de med. La — de la sueur,
het vrijwillig zweten, zonder daarvser
soleil, de glans der zon. 11 vit avec beau.
coup de —, hij leeft met veel luister;
iets to hebben ingenomen.
fig. La — de son nom, de) Mister van Spontanement, adv. vrijwilliglijk.
zijnen naam.
Sponton , tie Esponton.
Splendide, adj. heerlijk, luisterrifk,prach- Sporade , f. zie Sparsile; t. de giogr. Les
eig. Un festin een prachtig gastmaal.
112s — s , de in den .eirchipel verfirooide
eilanden, in tegenoverflelling van de
Splendidement, adv.-op eene prachtige , def.
ties Cyclades, die gelif k als in tenon kring
age wijze. Vivre —, op eene deftige
rondom Delos liggen.
wijze leven. (ping, vr.
Splenomphractis , m, t. de med. miltverflop- Sporadique , adj. E. de med. Maladie go.
Spldn6tique, adj. miltzuchtig.
wone, in azwang gaande, niet aanfieken•
Splenique , adj. t. d'anat. tot de milt behoo.
de ziekte.
rende. Medicament —, middel tegen de milt. Sporopthalmie, f. uitflag aan de oogen, tn.
Splenite, f. miltader, ader der linkerhand. Sporte, f. bedelkorf der. !Capucijner mow"
Splinitis,Splenitie, f. t.de mid, miltontlleAing.
niken, m.
Splenius, m. et adj. t. d'anat. miltvormig. Sportule , f. t. d'hist. loom. gift aan geldLe —, le muscle — de la tete, de miltvoren levensmiddelen, die de Romeinen aan
mige [pier des hoofds.
het yolk deden ; korf, waarin de arms,
Splenocele, f. t. de chin miltbreuk.
hunne gift afhaalden.
Splinographie, f. befchrijving der milt.
Spragiste, m. opzigter, onderzoeker van
Splenologie, f. t. de med. verhandeling Oyer
het vee dat geflacht moest warden.
de milt.
Sprate, zie Sardine.
Spleno-parectame, f. t. d'anat. bovennatuur- Spumeux, euse, adj. zie'Ecumeux.
lijke groete milt.
Spumositi f. eigenfchap van hetgeenfehuimt.
Splenotomie, f. t. d'anat. ontleding der milt. ipurciloque adj. waarvan het onderhoud
Spline, zie Spleen.
jk is ; m. (vieux) bans.
veil , onbetameli
Spode on tune, f. t. de chim. ertsasch, di,
worst, grappenmaker, die vuile taal
men order den fineltoven vindt; gebrane
fpreekt.
(in de mijnen, yr.
elpenbeen.
Spund,
t. de min. fpond-, luchtdeur of trap
Spodomancie, f. zie Tephramancie.
Spure , f. (houille menue) fijn gruis.
,
,afzettef
Spoliateur,m.roover,plunderaar
3;utateur, zie Chracheur; kleine Isoagdit
Spoliation, f, t. de pal. roo ying', plunds
met vergipig fcholis
Spiv.
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Sputation,
t. de med. fpuwing , kwijling. Stagier, m. kanot2iek, domheer,, die zijnen
Sputer, zie Spaauter.
pligtmatigen tijd in zijnekerk uitdient,
Squadrvniste, in. kardinaal, die het met
die in zifn fiche is.
geenepartif houdt bij defiemming van iets. Stagnant, e , adj. flilflaand , geflremd. Les
Squajote f. t. d'hist. nat. f ortvan reiger, m.
eaux tes,flitflaande,geflreinde waterers.
Squale, m. t d'hisc. nat. foort van haaivisch. Stagnation , f. firemming, yr. Itilfland der
Squame, f, t. de med. p. u. /chi lfer.
beweging, ns. La — des eaux, des hu.
Squainmeux, euse , adj. t. de mad. met fchubmeurs, de flillland der wateren, der
ben,gefchubd,fclzubbig,fchilferig; t.d'anat.
vochten. (Ileenboka
Sature — se, fchubbenaad der herfenpan.
Staimbouc , m. (lees steinbouc) t Whist. nat.
Squamiforme ,
t. de bor. fchubbenvor- Sralactiforme, adj. dropfleenachtig.
Une perianthe
een fchubbenvor- Stalactite , f. dropfleen, f of t van fleen ,
mige bloemenkelk.
als men in holten in de aarde vindt ,
Squarreux, se , adj. t. de bot. met digte,
verfleende waterdroppen , gelifkende naar
flijve , omgebogene deeltjes, met eene hare
kegels , die men wel des winters Vat;
de daken ziet hangen, m.
de huid voorzien.
Squamule ,
t. de bot. kleine fchub, aan Stalagmite, f. ondoorzigtbare elropfleen, tn.
de opening van den bloemenkelk, moral Stalle,m.koorfloel,m.zitplaats in het koor,vr.
Staltique, adj. t, de nfed. Medicament —, tebij het geflacht der boraasjes.
Squeletopee, zie Sceletopee.
rugdrifrend,zamentrekkendgeneesmiddel.
squelette, m. geraamte, f kelet, o. Un — Stsmate, Stamete, f. t. de Com. zekere
d'homme, d'un cheval, een geraamte van
le n fl of.
S tam eistre, m. fledehouder van Straatsburg.
een mensch, van een paard; fig. zeer
mager mensch.
(over de gcraamten. Stamenais, m. t. de mar. kniehout , o.
Squelettologie , f. t. d'anat. leer , yerhande- Staminal, e, adj. t. de bot. tot de helmflijlSqu&lanaie, f. bieswortel geur.
tfes, gampertjes behoorende.
Squenee , f. klein manteltje, vrouwenfjerp Stamine , e, adj. t. de bot. met flampertfes
voor den zomer.
en bladeloos. Flours, plantes ees, blueSquille , f. zie Scille.
men,plahten met alleen rnannelijke flanspertjes , bloeifel.
Squillitique, nit Scillitique.
Squinancie, zie Esquinancie.
Stamineux, se, adj. t. de bot. met zeer lon.
ge flampertfes.
Squine, f. (china) t. de bot. zekere bleedzuiverende plant, good voor een hartge- Staminifere, adj. t. de bot. flampertfes drazwel , de jicht, her poetje.
gend. Un calice een fiampertje dram
Squirre, Squirrhe , m. t. de med. verhard gegende bloemkelk.
zwel, knoestgezwel zonder fmart , o.
Staminiforme, adj. t. de bot. gelijk een
Squirreux, se, adj. t. de med. hatd,knoestig.
flampertje.
St, interj. fli l ! fus !
Stampe, f. Hempel, waarmede men de neStabilite, f. vastigheid, duurzaamheid ,
gers teekent , m.; ruimte tusfchen do
befiendi)gbeid, onwrikbaarheid. La
mifnaderen, yr.
—d'uneifc,
de vastigheid van een geStances , f. pl. affnijdingen, afdeelingen
bouw. Faire vceu de —, gelofte van duurvan een gedicht ; s. couplet (strophe), o.
zaamheid doen, om beflendig ergens (in Stangue, f. t. de bias. regte flij1 van een
een kl,oster) to blijven. Le droit de -,
anker, ankerflok, m.
het refit om beflendig op eene plants to Stante , adj. et m. t. de peint.
gedwongen
roger, blijven ; fig. La — d'un &at, de
(gefchilderd).
onwrikbaarheid , vastigheid van eenen Stapedien , an. et a,dj. Muscle
flijgbeti..
/feat. it n'y a point de — dans les choses
gelfpier.
du monde, niets is beflendig in de wereld. Stapelie, f. t. de bot. geflacht van planters,
Stablat , woning in eenen Hal, winterwoaasplant, foort aan hondsdood.
ning der boeren in de hooge gebergten, vr. Staphisaigre (herbe aux poux) , t. de bot.
Stable, adj. vast, beflendig, duurzaam.
luiskruid , o. luizepeper, yr.
Un — edifice , een vast gebouw. Line paix Staphylagre, m. t.cle chin tang veer de huig,vr.
ferule et —, een vaste en duurzame vre- Staphyle , f. t. d'anat. huig.
de. Rien n'est — en ce monde, niets is Ctaphylee , zie Staphylodendron.
beffendig in doze wereld.
Staphylin , adj. m. Muscle —, fpier van de
Staccate, zie Spiccato.
huig; m. foort van kever in de tarwe, yr.
Stachides, m. t. de bot. lippenvormigeplanten. Staphylodendron, staphilee; t. de bot.
Stachis, m. t. de bot.flachif skruid, o. andoorn.
foort van ftruik, welks bladeren gaffStacte, staccen ,
ken naar die van den vlierboom , eene
vloeijende mirre , yr.
mirrefap, o.
foort van kruisiloorn.
Stade, m. t. d'hist. ant. renperk , 0. loop-, Staphylbme, m. druifgezwel (zekere oogziekte), o.
renbaan, y r. Gagner le prix du —, den
trip in de renbaan winnen, behalen ; Starie, f. ) t. de mar. de tijd , welke een koopvaarder in losfing ligt , en waarvan de
fladie(lengtemaat van 125 fchreden),vr.
during bij veteirag bepaald words.
Ce lieu est distant de la ville de treute—s,
doze plants ligt 'elertig Iladien van de flad. Stariki , m. t. d'hist. nat. foort van vetgans, vr.
Stadhouder, m. fitadhouder. (eene fladie liep. Staron, m. t. d'hist, nat. foort van gekrulde
flak, y r.; het broeifende dui ffe, o.
Stadiodroine,
t. d'ant. die de lev,gte van
Stage, in. t. verblijf, verblijf van Staroste, m. flad- of landvoogd in Polen.
eenenetestelijhev in de kerk, wanneer hij Starostie, f. flael- of landvoogdijschap in Po.
len, o.
de inkomsten 1441 genieten of tot hoogeStale, f. t. de med. ffilgand (des bloede
re ambten geraken ; tifd , gedurende
der vochten).
ken de jonge advokaten de pleitzaal be-zochten , voor dat zij als zoodanigen op Stasimon , m. t. d'ant. ofergezang der oude
Grieken, o,
do lips gefchreven werden.
Sta.
C g&g s
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Scathe, m. t. d'ant. Rater, Romeinfche
weegrchaal (peson) , vr.
t. de myth. bijnaam van Jupiter.
Stateur,,
t. d'ant. openlijke herberg, yr.
Stathmos ,
zie Stadhouder.
Stathouder,
Stathouderat, m. fiadhouderfchap, o.
Statice, Staticde, f. t. de bot. zekere ligtroode bloem, foort van zee-, grasanjer.
Station, f. fli;fland, m. rustplaats , (landplaats, yr. Faire une — en quelque en.
droit, op eene plaats flilhouden, wet rus. ten. E y a trots — s d'ici a Amsterdam,
er zijn Brie rustplaatfen , pleisterplaatfen van bier naar Amfierdam; t. d'astr.
de fchijnbare flilfland der planeten; t.
de geom. fiandpunt. On ne pent mesurer
une hauteur ou une distance inaccessible,
qu'on ne fasse deux — s dans deux endroits
dont la distance est connue, men lean geene twee ontoegankelijke hoogten of breedten meten, zonder dat men twee flandpunten aan twee plaatfenaanneemt,wier
affland bekend is ; t. de mar. de aan
fchepen aangewezene pleats , uitgefirektheld , op zee, waar zij kruisfen moeten.
Etre en — devant le port, voor de haven
op zee liggen; t„ de rel. cath. bidplaats,
bidoutaar,, waarbij eene procesfie flil
houdt , om to bidden; aangewezene kerk,
waar een priester enz. gedurende de
vasten prediken moet.
SaStationnaire , adj. t. d'astr.
turne paroit a la distance de 90 degres
da soleil, Saturnus fchijnt op den affland
Tan 90 graders van de zon fill to flaan;
t. de med. Fievres s, lang aanhoudende koortfen ; t. d'hisc. Rom. Soldats — s,
foldaten die op zekere fasten geplaatst
waren, om alles wet voorviel aan het
opperhoofd to berigten; t. d'egl. cath.
Diacre diaken, die wekelijks in de
kerken , waar de pates de mis las , de
epistel zong.
Stationale, Stationnale, adj, bezoekend, ver.
toevend, tot de gand- of tustplaats be.
hoorend; t. d'egl. cath. Eglise kerk,
waarin men bij een jubileum gebeden
doet , flationen houdt.
Statique, f. , zwaartekunde; pl. foort
van met de vallende ziekte behebde , die
zich alles herinneren , a'at gedurende
hunnen aanval gebeurd is.
* Statistique , f. kunde of befchriiving van
alle de flaatskrachten van een land,
flaatskunde, flaatshuishoudkunde ( flatistiek); adj. Avoir beaucoup de conuaissances
s, veel.flaatskundige kennis hebben.
fladmeester.
Statmeister,
Statuaire, m. beeldhouwer,, beeldfnifder ;
beeldhouwkunde , kunst, yr. ; adj. bekwaam, goed tot het makers van flandwarmer gefchikt voor
beelden. Marbre
zuil, waarop
flandbeelden. Colonne
een flandbeeld eplaatst it.
'tattle, f. flandbeeld, o. eerzuil, yr. — de
marbre, marmeren flandbeeld. La — de
Jupiter, het flandbeeld van yupiter. CdIsar releva les — s de Pompee, Cefar rigtse de flandbeelden, eerzuilen van Powpoint weder op. — sacree „flandbeeld van
eenen heiligen. — peclestre, equestre,
flandbeeld to voet, to paard. curule,
eon flandbeeld, dat eenen zezewagen van
twee of vier paarden getrokken voorflelt
fig. houten beeld , klomp , die niet fpreekt;
Statuer, v. 0. t. de prat. bepalen, vaststel-
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len, verordenen. Voyons ce que la loi
statue sur cela , laat ens zien, wat de wet
daaromtrent bepaalt.
Statuminees, f. pl. t. de bot. Ileunplanten,
gelijk olmboomen, enz.
Stature , f. geflalte des ligchaams , flatuur.
II est de moyenne hij is van middelmatige geflalte.
Staf.9 t, m. znflelling,inzetting, yr. keur, wet,
o. verordening, yr.; pl.wetten bij het par.
lement in Engeland.
Staurobaryte, Staurolite ou Staurotide, f.
de myth. flaurolite of kruisfleen.
Staurolatre , m. t. d'hist. eccl. kruisaanbidder.
Staurotide , 1. t, d'hist. nat. klein kruis; eenen naam di en men aan zekeren fleen,
gelijk een kruis , geeft.
NC,, taxis ,
bloeduitllorting bij droppen, yr.
Stebauiti.rke : m
f..fpckfleen, m.; t. de med. finkStatocele,
t. de chir. breuk, yr. gezwel
in den balzak, o.°
(achtig.
Steatomateux, se, adj. t. de chir. fpekgezwelStèatOme ,
fpekgezwel, o.
Stechas,
t. de bot. zekere plant , waartat eene olie voor de zenuwen getrokken
wordt. (fchrijf- , cijferkunde.
Steganographie , f. geheime , verborgenet
Steganographique, adj. hetgeen tot deze kunde behoort. Ecriture
geheimfchrift in
cijfers. (zwcetgaten.
Stcguose, f. t. de med. zamentrekking der
Stegnotique, s. et adj. t.cte med. zamentrek..
trend middel,o.zie Astrigent. (inrekten.
Stegopteres, m. pl. t. d'hist. nat. foort van
SteinbocI7, zie Staimbouc , bouquetin.
Steinkerque, f. Klouchoir It la
, halsdoek
der vrouwen om den hats geknoopt met
twee punten van yoren afhangend.
Stekan, m. t. de corn. flekan, maat veer
vloeifloiren.
(op leoren, o.
Stelage ,
t. de cont. impost , 101, m. regt
Scelagier, m. kerentolpac,'Iter.
Stele , f. t. d'arch. vies kante zuil ; t. d'ant.
fchandpaal, waaraan misdadigers eerst
gebonden , en den daaronder begraven
werden.
Stelechite, f. eeekere fteen in Duitschland,
van eene grijsachtige kleur, gelijkende
naar eenen afgehouwen ftam van een' boom,
waarvan de takken zijn afgebroken.
Stelechtite , f. zekere
goed y our het
reinigen van tanden , m.
Stelegraphie, f. kunst van opfcheiften op
kolommen to plaatfen.
Stellaires, f. pl. t. de hot. flarplanten; adj.
t.de chir.Bandage —,verbandgelijk eene flar.
Stellerides, m. pl. t. d'hist. nat. foort van
straaldieren,o. (dis, flarhaagdis , vr.
Stellion , m. t. d'hist. nat. gefpikkelde hang'.
Stellionat , m. t. de pal. bcdriegelijke liendel, Misdaad, wannecr men iemand letsverkoopt, dat belast , bezwaard is.
Stellionataire , m. bedriegelijke verkooper,
zwendelaar.
Stellite, f. t. dlikt, nat. zeeflar met den
flaart- van eene haagdis.
tflekende , di kwijls
Stemmates, m. pl.
blinkende punten op het voorhoofd vast
zekere infekten, zoo als dekrekelovesp,enz.
Stemodes, f. pl. t. d'hist. nat. planten
ke y kroon den mull van een dier verbeeldt (p1. personnees).
Stenochorie, f. t. de med. zamentrekking
der vaten.
(gehuild words, o.
Steuie, f. tooneelfiuk waarin vet/ gekermd ,
SW.
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m. t. d'hist. nat. zekere visch, foort
t .5tetlographie , f. 4unst om Hi' verkorting Sternicle ,
(en fleutelbeen behoorende.

van zalm.
te fchrifven, of het gefchrift in eene
Sterno claviculaire , adj. t. d'anat. tot het borst..
kleinere ruimte te brengen.
terno-cleido mastoldien, zzeterno-mastoikieu.
Stenopteres, m pl. t. d'hist. nat. foort van
tot het horstSteno
costal,
e,
adj.
t.
d'anat.
infekten met fmalle ylerken.
been en de ribben behoorende. Les musStdnostomie , F. t. de med. naauwer m47. en
cles sterno-costaux, de driehoekige borst
(fmalborstig.
van eenige opening, o.
beenfpieren.
Stenothorachique, adj. t. de med. eng- ,
(klinkende (tem. Sterno-liyadien, ne, adj. t. d'anat. tot het
&elite , zie Stante.
borst- en tongbeen behoorende. Le, musStentoree , adj. f. Voix -, zeer zware ,
cle -, de fpier van het borstbeen en
Stephandphores, In. priesters van de godhe(foort van brood.
tongbeen.
den der keizers.
Sternomancie
, f. waarzeggerij door eene
Stercoraire, adj. tot dierlijke vitwerpfelen Sterno-mastoldien,
m. et adj. t. d'anat. Musbehoorend; in, t. d'hist. nat. firontkever ;
de —, (bier, die het hoofd naar voren
Itrontjager (zekere vogel).
beweegt,
ern
te
bukken,
hoofdfpier van
Stercoral, e, adj. t. de bot. Plantes - es,
het borstbeen, yr.
planten die op den west groeifen.
soort van visschen,
Stercoranistes , in. - pl. aanhangers , Welke Sternoptyx, m. t. d'hist. nat.
Wier onclerste gedeelte langwerpig is.
geloofden, dat de gewijde hostie verSterno-pubien,
rn.
t.
d'anat.
Les muscles -s,
teerd , , gelifle andere fpijzen.
het regte paar fpieren van den onderbuik.
Stercoration, f. t. de med. zie Fiente.
Sterno-thiroIdien, adj. t. d'anat. Muscle -,
Srerculie, f. t. de bot. plant van het geflacht
de borstbeen fchildrpier, borstfpier der
der malawe,flinkboom. (duivelsdrek, 0.
Stercus cliaboli, m. t. de med. (asfa foetida),
Sternum,
Sternon, in. t. de lat. borstbeen ,
• Store , in. nieuve maat voor brandlzout ;
o. Une fracture du -, een borstbeenbreuk.
dezelve bevatte 2y kubiekvoeten.
L'echancrure ou fourchette du -, de rondo
Steidobatcl, m. t. d'arch. uitfpringend geuitfnifding of borstfpits.
deelte van den voet g oner zuil, o.
Stereoceres, Solidicornes, m. pl. t. d'hist. nat. Sternutatif, ive, adj. hetgeen dat doet nieeen, het niezen verwekkend.
kevers met vaste voelhorens.
Stereographie, f. t. de geom. kunst on; vaste Sternutatoire, adj. t. de med. poudre -, een
niezen
verwekkend poeijer. Le tabac en
ligchamen op eene vlakte of to beelden.
poudre est stn -, de fnuiftabak is een
Stereographique, adj. wat tot doze kunst
middel om to niezen.
(ligchamen to meson.
behoort.
Stereométrie, f. t. de geom. kunst om vaste StUnie , f. t. de med. kracht der fpiervezeltjes
; t. d'ant. Les - s ou 'fetes 'stileStereometique , adj.'dat tot deze kunst behoort.
niennes waxen vrouwenfeesten te Athene,
Stereotornie, f. t. de geom. kunst om vaste
wanneer zij elkander fcheldwoorden mogligchamen te fnijden, en van een to
ten zeggen.
rcheiden.
Sthenien,
ne , adj. t. d'ant. Jam - s , aver.
Stereotypage , rn. t. d'impr. drukken met vasden to Argos gehouden ter eere van yu.
te lettervormen , o.
piter, bijgenoemd Sthinien , zie het ve.
Stereotype, m. t. d'impr. vaste lettervorm ;
rige woord.
adj. Caracteres - s, vaste drukletters.
, m. fnorker (ronfteur) in het flapen.
Sterteur,
met
vaste
letSOreotyper, v. a. t. d'impr.
tervormen drukken. On a deja stereotype Stertoreux, se, adj. Respiration - se, adorn-haling met fnorken, yr.
bien des livres, men heeft reeds veel booStibie, adj. t. 'de med. uit fpiegelglas beken met vaste lettervormen gedrukt.
reid. Tarts -ou emetique, braakwijnfieen.
kunst
um
met
vasStireotypie , f. t. d'impr.
Stichomancie , f. (lees stikom. ) t. d'ant. waarto lettervormen to drukken.
zeggerij nit een getrokken vers.
Sterile , adj. onvruchtbaar,, fchraal, dor.
-Lin arbre -, eon onvruchtbare boom. Une S tichometrie, f. (lees stikom-) verdeeling
vasce en work in verzen.
eenfchraal,
onvruchtbaar
jaar.
annee -,
Une terre -, een dor land; fig. Un es- Stichonornancie , f. waarzeggerij door woot,
den, gefehrecen op boombasten.
prit -, een dorregeest. Louanges - s,
Stictique, zie Styptique.
loftuitingen, die niets inbrengen.
Stigmate
on Stygmate, m. teeken der wonden
onveuchtbaar
maken.
Steriliser, v. a. p. u.
op het ligchaam , brandmerk, o. IVIolse
Sterilite, f. onvruchtbaarheid, fchraalheid,
defendit aux Israelites de se faire aucun dorheid. La de ces champs, de onvruchtsur le corps, Mozes verbood den Israeli.
baarheid van doze velden. La - d'une
ten
om zich eenig brandmerk op het lig.
de
onvruchtbaarheid
van
eene
femme ,
chaam to maken. On imprimoit des - s
vroulv. Les sept annees de -, de zeven
front
des esclaves fugitifs , men drukte een
au
onvruchtbare jaren.
brandmerk op het voorhoofd der ontvlugSteriphes, f. pl. planten tot de vijfde klasfe
to en teruggekeerde Haven. Les - s de
derplantgewasfen vanLinneus behoorende.
Jesus-Christ, de teekenen der vijf won.
Steris, f. t. de bot. pijlbloern in de Oost ,
den van yezus Christi's; t. de bot. het
wier bloom gelijkt aan die van deSpaanbovenfle gedeelte van het "lampertje ; t.
fche peper.
d'hist. nat. pl. openingen , die men alt
Sterlet , in. t. d'hist, natifoert van kleine gear,
kleine punters aan de zijden van eenige
Sterling, m. 'lel ling. Un livrc de -, een
infekten
ziet, waardoor zij lucht fcheppond fierlings , twintig Engelfehe fchelpen; luchtgaatj es, o.; zekere visch van
,
lingen.
Sternal, e, adj. t. d'anat. tot het borstbeen het geflacht der baars. (rende.
behoorende. Les cotes - es, les vr(Lies et5 Stigmatique , adj. tot het brandmerk behoo•
tes, de borstbeenribben, de ware of lan Stigmatiser, v. a. brandmerken. On stigma..
tisoit lee esclaves fugitifs, men brandmerkgo ribben.
te de ontvlugte flavors.
Sterne, In. zekere I eget.
Stig.

S TI
1222
Stigmatographie , f. de kunst OM met purten
te fchrijven.
Stign.ites, tignites, f. pl. fleenen die Tell
zijn met punten, vlakken, m.
Stil de grun, — de grain, in. t. de peint.
fehif tgeel.
Stilbes, m. p1. t. de bot. planten van de 23
klasfe der plantgewasfen.
Stilbite, f. feort van bladerige dropsteen,
naar den tnaansteen gelijkende.
zie Style, Stylet.
Stile,
Stillation, f. t. de phys. doorlekking, door.
zijpeling.
Stillatoire, adj. doorlekkend , doorzijpelend.
tillicide, adj. t. de phys.doorlekkend, doorzijpelend. (een dak valt.
Stilhcide , adj. f. Eau —, water, dat van
Stillinges, no. p1. t. de hot, planten van het
geflacht tier evolfsmelk.
Stimala, f. t. de myth. godin der wellust
bij de Romeinen.
Stimulant, e , adj. aanprikkelend„ opwekkend. Un remede — een prikkelend geneesmuldel ; s. m. aanprikkeling , vr.
Stimulateur, m. —trice, f. die aanprikkelt ,
opwekt.
Stimuler, v. a. aanprikkelen, aanfporen. 11
a besoin d'etre toujours stimule, hij heeft
noodig om altoos aangefpoord to worden.
Stimuleux, se, adj. t. de bot. brandend,
kend.
Stipe , f. t. de bot. foort van grasplant.
tipendiaire, adj. bezoldigd , foldij tt ekkend.
Des troupes — s, foldef trekkende troepen.
Stipendier, v. a. bezoldigen. Les troupes
stipendiees par 1'Angleterre , de van Engegeland trekkende , bezoldigde
troepen.
Stipite , e, adj. t. de bot. van beneden naauwer toeloopend, geflut.
Stipulant, e, adj. bedingend, vastfiellend,
regteifehend;
bedinger, eilcher..
Stipulation , beefing, vr. onderling verdrag, o.bepaling, toezegging, vr. Suivant
les — s faites de l'un ec de l'autre cote,
volgens de bepalingen van warszijden
gemaakt.
Stipule, 1. t. de bot. vliesacl2tig aanhangfel
onder aan eenen bind/feel , o.
Stipule, e, adj. t. de bot. met zulk een aanhangfel voorzien.
Stipuler, v. a. bedingen, vastflellen, bepalen, doen beloven ; eifehen , toezeggen,
--- over jets met elkander eens worden. II
faut — cela dans le contrat, men moet dit
in het verdrag bedingen, bepalen. Its
one stipule qu'un tiers l'aura, zij zijn het
met elkander eens geworden, dat een
derde het hebben zal.
Stipuleux, se , adj. t. de bot. voorzien met
lange aanhangfels aan de flelen der bitsderen.
Stirocratie, f. foldaten regering.
Stoc, m. t. de forg. balls van het aanbeeld.
Stodchologie, f. t. de phys. leer over de
hoofdilofen .
Stoicien , in. Stacijn, aanhanger van Ze.
no (die eene gefirenge levenswijs enderwees) ; fig. een fireng, fiandvastig, deugdzaam man.
Stoicien, ne, adj. flo sisch, fireng, flandvaseen ftoisch
tig. Un philosophe
Beer. Maximes — nes, firenge grondflellingen.
S toicisme , m. leer der Stoicijnen ; fig. flan el.
vastigheid in tegenfpoed, gefirengheid.
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Stoicite, 1. gertrengheid, flandvastigheid
in [marten en rampen; aitoefening der
leer van Zeno.
Stolque, adj. floisch , fleicijnsch; fireng,
onwankelbaar,, flandvastig , ongevoelig.
Une vertu —, eerie licIfehe deugd. Moeurs
s, firenge zeden. 11 supporte ses revers
avec un courage —, hij ve rdraagt zijne
t egenfpoecien met eenen flandvastigen moed.
Stoiquement, arty. op eene ,firenge, fland.
vastige, floifche wijze. II vit hij
leeft als een Stokeijn , op eene onverzettelijke wijze.
Stoisme , floisch gedrag , o. flolfche denk•
wij ze, vr. hoedanigheid van hetgeen
ftoisch is.
Stokfische, m. ltokviselt.
Stole , f. t. d'ant. fleepkleed der oude Re.
meinfehe vrouwen.
Scolidite , f. domheid ,.eenvoudigheid.
zie Drageon.
Stolon,
Stolonifere, adj. t. de bot. uitfpruitfels,
ten , fcheuten dragende, hebbende aan
de wortels.
Stomacace, f. t. de med. foort van feheur..
buik , mondziekte , die den adem en het
fpeekfel ftinkend maakt.
Stomacal, c, Sromgchple, e, adj. maagverftereend. Line pond-e —, een maagverfterkend poeder of poeijer.
Stomachêre, f. (piece de corps), borstlap
der vrouwen, m.
Stomachique , adj. tot tie maag behoorende.
Les veines —s, de maagaderen; goed voor
de maag, maagverfterkend. Un elixir
een maagfterkend elixer, m. maag.
neiddel, o.
Stomacie, zie Stomacace.
een hoofs?, o.
Stomate, f. plantdier n
Stomatique, adj, t, de me d. Remedes — 2
mond- en keelmiddelen.
Stomo-gastrique, adj. t. de med. tot den flokdarm en de maag behoorende.
Stomoma, m. t. de mid. ftaal.
Stomomatique , adj. p an fecal ; t. de med.
Acier — zamentt ekkend paalhainerflag.
t. Whist. nat. heriste
Stomox, Stomoxe,
vlieg, yr.
Stomper, zie Estomper.
Stone, m. (teen (lingelsch gewigt van S
ponden te Londen en 12 te Llereford en
14 pond voor wol).
Stoquer, v. a. t. de ref. een gelilk y our onderhouden bij het fuiker rafineren.
Stoqueur, m. t. de rat. ftookijz,r,, o.
Stotax, Styrax, m. ftorax, yr. ftoraxboom,
boom in Syrii,
Store, m. venfter
zonnefcherm tegen de
hitte der zon, lien men kan ophalen en
vallen laten. (ifiana.
Stourne, m. t. d'hist. nat. fpreeuw van Lou..
Strabisme, m. fcheelheid (der oogen).
Strabite,
et adj. eels die felseel kijkt
feheelziende.
Straction, f. t. d'impr. het uitnemen van eene letter, en eene andere in hare plants
te zetten.
Stradiot, zie Estradiot.
m. zeker werktuig om het li gchaam
te wrijven.
Stralite , f. ftraalfteen, m.
Stramomum (lees Stramome), Stramoine,
t. de bor. doornappel, fteekappel.
Straugalides, f. pl. t. de med. klootvormige
hoedanigheden is de boaters der vrouu
wen, kionteri.
Strut-
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Strangulation , f. lvurging, worging; t. did.
holde firepen; geflreept. Colonne - 4e,
gegroefde zuil ; m. hagedis met eenest
zamentrekking.
.; foort van lipvisch ;
Strangurie , f. t. denied. kande pis, droppelpir.
gejlreeptentug,
Strapasser, v.a. tnishandelen, kwalijk bejegefoort van baars.
nen,fchelden; in haast , fchielijk afwerken, Stries, f. pl. t. d'areh. firepen holligheden
afroffelen. Une figure strapassee , eene
verdiepingen arts, zuilen, enz. firepen op
geroffelde , fchielijk afgenerkte figuur.
glas , op zekere fchelpen.
t. de peinc. afgerofreld , grof Strigille,
Strapasson,
fcbrapper your de huid in de
fehilderfluk, o.
(deren, t,, eAenen.
badkamers der ° mien ; t. de bot. zekere
n. t. de peint. grof feizilStrapassonner,,
plant, vr.
Strapontin , zie Estrapontin; t. de mar. hang- Strigillê, e, adj. gelijk eene learn, borfiel.
mat (hamac).
Sttigtlhfortne, ad j . t. de bot. borfielvormig,
Stras, f. t. de lap. liras, valfche diamant.
aan eene zijde gelijk een borfiel t'ilziende.
Scrasse, f. lvarzijde floszijde ; t. de pap. Strille , f. hanser met twee punters, M.
- on trasse, grof pakpapier,, waarin men Striquer,, v. a. t. de drap. - le drap, den
de riemen papier doer.
laatflen ftreek aan het doek geven.
Sttlitagematique, adj. 'no/ krijgslist.
Striuree, f. pl. t. d'arch. groeven ; (canneluresy
krifgslIst , yr. Se servir de
Stratagc::me ,
t.
nat. ftrepen (striures ravures) der
- s , zich van krijgslisten bedienen ; fig.
fchelpen.
(nenappel).
bedrog, o. list, yr.
Strobtle, m. t. de bot. zie Cone (piju-, den-,
S t ratarithrnêtrie, f. t. de mil. kunst om een Strobilifére ou COnifere, adj. t. de bot.op;p7enz
bataillon fchielijk wedr te herfLlien ,
dennenappeldragend.
in de vorige orde te brengen.
Strobiliforme, adj. t. de bot. gelijk een pijn-,
Strategie, f. y eldheerkunst , kunst Ons een Strock on Stroke, m. t. de mar. plat vaarleger te bevelen.
tuig op de fiv,lga, om handel te drill/ere
Strategue,
tege, m. veldheer, bevelhebop de Kaspifche zee', en met Astrakan.
bar van een leger bij de AthenienJers.
Scromate , m. t. d'hist. nat. foot': van vischt
Stratification, 1. t. de china. het leggen van
zonder buikvinnen.
laag op laag„Ichikking bij lagen of bedding. Stromates, in. pl. vermengde getlachten
Stratifier, v. a. t. de china. laagswifze legvermenging van zijne gedachten met die
gen, vcrrcheidene lagen op elkander legvan anderen. Les - de S. Clement d'Agen. Montagnes stratifiees, bij bedding
lexandrie, tie vermengde gedachten van den
of lagen op elkander liggende Bergen.
h. Clemens van Alexandrie;
Stratiforwe, adj. gelijk lagen , beddingen.
Stromatechnie; f. kunst am behangfels te
Stratiome, m. gewapende magt, y r.; foort
maken.
i nj ekt en .
van
Strombau, zie Tromblon.
(dyer, o.
Stratiote, f. t. de bot. zekere waterplant,die Strombe, f. t. d'hist. nat. eenfchalig fchelp.
de kracht beef: van het bloed teflillen, yr. Strombites 9 f. pl. verfteende eenfchalsge
tchelpdieren.
Stratiociques, zie B'rborices.
Stratocratie, f. krijgsregering, militaire Stromes, m. pi. t. de litter. mengelinffen.
reg e r i ng .
Strongle, m t, de med. lance en reside worms
Stratographie, f. befchrijving van een krijgs•
in de ingewanden.
leger. Vegece a donne la - des Rom ..ins, Strontiane, 1. t. de miner. eene der negen
Vegetius heeft eene befchrijving van het
aardfteifen te Strontion in Schotland ont-•
Romeinfche krijgsleger gegeven.
dekt.
Strontianite, f. koolzure ftrontiaanaarde.
Stratonique , adj. overwinnend, zegerijk.
Strelet, Starlet, no. t. d'hist. nat. zekere kraak- Strophante , m. t. de bot. [tort van plant,
beenige sch
vi.
vier fteel en bloern gelijk eene boor ge-•
Strelitz, m. pl. Ilrelitzen, gewezene Rusdraaid is.
(of lierdicht.
lijfwacht, door Peter den grooten Strophe, f. ftrofe , afdeeling van een lof.
in 2393 afgefchaft ; t. de bot. planten Strophies, f. pl. feesten van Diana.
van het geflacht der vijrvezeltjes hebbende. Strosse, zie Degre, Gradin.
t. de myth. Nieuwjaarsgodin brj Structeur, m. t. d'ant. die op rnaaltijden
Strenia ,
d
e R.onsesnen.
feesten de rangfchikking had, opzigter.
Stratiatule, adj. t. d'hist. nat. gefireept. lino- Structure, f. bouwing, ftichting timmemie —, met eene gefireepte fchelp bedekt.
ring , y r. zamenftel ,gebouw,,o.Une
'
belle
geruisch 5 o.
Strêpite,
-, cone fchoone timme, ing. Ce batiment
levendige, gevoelige [mart.
Strette,
me plait, Ia - en est agreable, dit gehouw
Strianime, f. soort van loogzout,
behaagt mij,de timmering, beaming is lief,
Stribord , m. t. de mar. fitturbOord , o. ragaangenaam. La - du corps humain,de bon.
terzijde vast het fchip, y r.
wing, het zansenftel, de geduante van het
Stricage , m. t. de drap. het geven van den
menfchelijke ligchaam; fig. La- d'nn dis.
laatfien ftreek aan doek.
cours, d'un poiime,defehikking van de deelen
Strict, e, adj. eng , naauw,, naattwkeueener redo, eons gedichts. La - de cette
rig, flipt , bepaald. Prendre un ter..
ptriode est mauvaise, de fchikking van
me dans le sens -, eene uitdrukking in
dozen volzin is flecht.
den flipten, bepaalden zin nemen.
Strugule, m. ouderwetsch kleed , o.
Strictetnent, adv. Iliptelijk, bepaaldelijk, Strumes, zie Ecrouelles.
naauwkeuriglijk.
parlant, cela peut Strumosite, f. t. de med. keelgezwel o.
etre vrai, fliptelijk genomen lean dit Strutiole, f. (lees struciole) t. de bot. plant!
W a ar zijn•
foort van kelderhals.
Stricture , f. fluipachtige beweging.
Strumstrum, m. Indiaanfche citer, vr.
Strident, adj. hevig , driftig. Un appétit Struthiophage adj. fprinkhanen etend.
Struthophage, adj. ftruisvogels etend.
g eeu w h o nge r On a ld rage ) .
Struthopodes , f. pl. kleine vows: habeas
* Strideur, an.
hevtg gerchreeuw, o.
&tie, c, adj. gegroefd, met !toile, uitge- I I ndaanfche yruldwen.
Sat:-
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Strnthrioles f. pl. t. de bot. foort van planten. c Stylolde , m. et adj. t. d'anat. Apophyse
punt-, naaldvormig knobbelgezwel., o.
(gellacht der lelien.
Stryge, zie Vampire.
Stuartes, f. pl. t. de bot. planten van het IStylomestoldien , adj. et in. t. d'anat. betrekking hebbende op een naaldvormig
Stuc , m. gips , o. pleisterkalk, vr.
knobbelgezwel van het borstbeen.
Stucateur, ile.ftukadoor,gipfer,bep!ei.stera ar.
Studieusement , adv. naarstiglijk, vizjtige Stylometrie, f. kunst om zuilen to meten.
Stylopharyngien, m. et a0j.. t. d'anat. word t
lijk , zorgvuldiglijk.
gezegd van de twee spzeren, die behooStudieux , se, adj . vluttg , naarstzg, leerren tot een naaldvormig knobbelgezwel
graag. 11 est fort —, llij is zeer naarsvan het borstbeen , en tot de opening
tig , leergierig.
van den flokdarm.
Stupefactif, we, adj. t. de mid. Reméde —,
Stymatose, f. t. de med. het bleed vloeijen
vertioovend, gevoelloosmakend middel.
uit de mannelijke roede.
Stupefaction, f. t. de med. verdooving , verkleuming. La — d'un membre, de ver- Stymphalides, adj. pl. t. de med. Oiseaux—,
ftijneplzalifche gedrochtelijke vogels , die
dooving van een lid ; fig. vet ftomming ,
volgens de fabelleer de oevers van het
verbaasdheid, verflazenheid.
'neer Stymphale in eircadid omringden.
ver
ftomd,
geheel,
ten
hoop.
Stupifait, e, adj.
fte verbetasd. II. fat — en le voyant, hij Stypticite , f. t. de med. zamentrekkende
hoedanigheid.
(rnentrekkend.
werd geheel verftomd , teen hij hem zag.
Styptique, adj. t. de med. bloedftillend, zaStupifiant, e, adj. zie Stupdfactil.
zie
Styrax
,
Storax.
verdooven,
ver,
v.
a.
t.
de
med.
S t updfier,
kleumen. Un membre stupefie , een ver- Styx, in. t. de myth. rivier der hel,vr. ftyx,m.
doofd lid ; fig. door verftommen in ver- Su, geweten; part. van savoir.
Suada ou Suadele, f. t. de myth. Suada, de
wondering, in verbaasdheid brengen.
godin der welfprekendheid.
Stupeur, f. r. de mid. verdoofdheid, gevoelloosheid ; fig. vet fromining , g: oote ver- Suage, m. t. de chaud. klein aambeeld one
randen to kloppen, 0.; t. de serr. gotebaa.cd;,eid. Nous Lions toss dans la
temakers hamer ; t. d'orf. rondloopende
wij waren alien zeer verbaasd.
verhevenheid, rand op zilverfmids an.
Stupide , adj. dem, onwetend , bot. On hornbeid; t. de pot. — d'etain. rondte onder de
me —, een dom mensch. Elle est bien —,
tinnen fclsotels en borden; t. de mar.
het
un vrai
zij is zeer dons; m.
fcheepsharpuis of talk, fmeer, waartne.
is een regte domkop.
de men een vaartuig heftrijkt.
Stupidement, adv. op eene domino, 'omit e wijze.
hij antwoordt altoos Suager, v. a. t. de chaud. den rand van ea11 repond toujours
nen
ketel enz. ombuigen en voegen.
(zijne
domheid.
op eene lompe wijze.
bewonder Suaire, m. zweetdoek. Lazare sortie de son
Stupiditi, domheid. Adniirez sa
tombeau, enveloppe de son —, Lazarus
Stupre, m. onwettie vereeniging tusfehen
fteeg nit zijn graf in zijn zweetdoek
twee vrije perfonen, yr. echo M.
gewikkeld. Le saint —, de heilige zweetStygien , ne , adj. t. de chim. Eau — ne,
doek, die men jaarlijks to Befancon ver.
fterk water.
toont (waarin men voorgeeft , dat de
fchriefnaald, yr. (lift der ouden
Style ,
Reiland de gedaante van zijn aangezigt
om op was to fchrilven, o. ;, fig. ftifl m.
n2.
Zen gedrukt helrben).
ehrijiwijex,vr.gedrag,o.fchrieftrant,
f
Cet Suant, 0, adj. zwetend.
On — sublime, een vetheven
(Avis.
ouvrage est de haut —, die werk is in ee- Suasif, ive , adj. zie Persuaslf.
nen hoogdravenden feijl gefchreven. 1.1 t Suasion, f. zie Persuasion, Exhortation,
faut bien qu'il change de — , hij inset van Suasoire, adj. zie Persuasif.
ftijl, van gedrag , van teal veranderen, Suave, adj. liefeiijk, aangenaam van reek,
geurig. Un mets d'un goat
eene fpijs
eenen anderen Coon aannemen. Un — lavan eenen liefelijken fmaak. Une odeur
conique , diffus, serre, simple etc., eon
kort en bondige, wijdloopige of lang—, een aangename reuk; fig. Une maw
die —, eene aangename melodij.
dradige, beknopte, eenvondige fchriff.
trout ; t. de chron. Nouveau —, nieuwe Suavement, adv. anus. op eene
aangename
wijze.
Les
Russes
comptent
encore
cl'apres
ftij l.
le vieux —, de Rusfen rekenen nog near Suavite, f. liefelijkheid ; geurigheid. La
— de sa voix, de liefelijkheid van hare
; t. de bot. onderfte geden euden
ftem. La — de cette odeur, de aangedeette van het ftampertje.
naamheid van deze geur ; zoete , aan•
foort
van
visch,
t.
d'hist.
nat.
Stylephore,
gename ondervinding, troost, roering
sviens flaart door een lang punt eindigt.
(in het gebed).
Styler, v. a. fam. afregten, oefenen. Il
l'a styli a cela, hij heeft hem daartoe ale Suaviceux , se, adj. een aangenaam, liefe.
lijk
leven voerende.
Il
est.
fort
style
(verse)
dans
les
gerigt.
aflaires de son pore, llij is zeer geoefend Subalaire, adj. dat onder de takken komt.
ubalterne, adj. ondergefchikt, onderhoorig.
in de zaken zijns vaders.
Officiers
s, mindere (fubalterne) die
kleine drfehookige dolk; t. de
Stylet,
onderhoorig regter.
cieren. juge
,
gefoort
van
zeer
dun
tentlfzer,
chin.
Subalternite, f. p, u. ondergefchiktheid, on.
lijk een: breede naald, o.
derboorigheid.
t. d'hist. eccl. die op eene zuil
Stylite,
Subarniale, f. grove reiszak, m.
afgezonderd woonde, zuilheilige.
Stylobate, m. t. d'arch. voet,fioel eener zuil. Subaudition, f. gedeelte eener uitdrukking,
van een gezegde waarvan het overige onStylo-cerato-hyoidie n , adj. et m. t.d'anat, Le
der verftaan wordt.
muscle —, fpier behoorende tot een knobSubdelegation, f. opdragt, last aan eenen
belgezwel en het tongbeen.
onderhoorigen, ondergefchikten, om lets
Style-glosse , in. et adj. t. d'anat. tongfpier, vr.
voor hem to onderzoeken of uit tevoeren.
Stylohydidien , m. et adj. t. d'anat. .pantige
Yr.
Subdikgue, m. oudergefehikte gelastig.
tongbeeirfpier,2
de,
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de, in de pietas van eenen anderen aan . Sublimatoire , adj. t. de chim.fabIimeervat, o.
gefteld , bevolrnagtigd is.
eeSublime, adj. verheven. Une pens.b e
verhevene gedachte. Un homme d'un meSubdeleguer, v. a. sets aan eenen minderen
een man van een verheven, van
opdragen , gelasten. Un juge delégue ne
rite
groot verdienst ; verhevenheid , hoog.
Peat pas —, eon .gelastigde , gevoltnagtigde regter kan tit zipte pleats geenen
draver:heid , y r. 11 y a du — dans cette
anderen aanftellen (tot ondetzoek van
action , er ligt verhevenheid in deze daad.
Le — du style , de hoogdravenheid vanflijl.
eene zaak).
Hypétre.
zie
Sublime,
in. t. de chin]. fublimaat, fierk
Subcliale,
Subdistique, adj. (peridot) chrysolet met gevergrftige , onhoog gedrevene kwik ,
lijkliggende facetten.
kwikzilver.
Subdiviser, v. a. pnaldeelen, iets dat ge- Sublimement, adv. op eene hooge, verheve.
dead is , weder verdeelen. Son ouvrage
ne wijze.
esc divisee en chapitres , et chaque chapitre Sublimer, v. a. t. de chim. op-, omhoog drijven.
est subdivise en sections, zijn lverk is ver- Sublimite, f. verl:evenheid,hoogdravenheide
deeld in hoofddeelen, en ieder hoofddeel
La — du style, des pensees, de verhevenweder in afdeelingen.
held des flegs, der gedachten.
Subdivision , f. fmatdeeling, onder-,weder- Sublingual, a, ad j . t. d'anat. onder de tongverdeeling, ondetafdeeting.
liggend„ Glandes — es, klteren onder
Subduple, adj. (Sous-double) half, d itift
de tong.
van erne andere help.
Sublunaire, adj. t. did. ondermaansch. Toes
Suber, m. t. de chirp . kurkftof, o.
les corps s, alle ondermaanfche , on.
t. de claim. kurkzuurzout, o.
der de maan zijnde, ligchamen.
Suberat ,
Subereux, se, adj. t. de bot, kurkachtig, Subluxation , f. t. de chin halve vetrekking
der leden. (zijnde.
zie Liegeux. (Acide kurkzuur.
Suberique , adj. t. de ehim, kurkzuur, o. Sub-marin, ne, adj. t. de phys. onder de zee
Subgronde ou Severonde , f. t. d'atch. nit. Submerger, v. a. onder water fiellen, zet.
ringing van een dak, om het water ver
ten , overfiroomen. Le deluge submergea
fp
van den muur to doen afloopen.
la terre , de zondvloed overflroomde de
Subhastation, f. t. de cont. openbare verkooaarde; doen zinken. Le vaisseau a rte
ping bij opveiling.
submerge , het fchip is gezonken; t.
Subhaster, v. a. t. de cont. bij openbare opbot. Plantes submergees, onder het water
veiling verkoopen, in het openbaar veilen.
groeijende planters.
Subintrante, adj. f. t. de med. Fievre —, Submersible, adj. t. de bot. Fleur —, bloem,
koorts, vier nieuwe aanvallen eer Avdie zich na de bevruchting , weder
. men, don de vorige voorbij zijn.
der water duikt. Fructification —,vruchtSubir, v. a. lijden, dulden, ondergaan,
ontwikkeling onder het water.
uitflaan ; zich onderwet:pen. 11 a subs la Submersion, F. overfirooming, vet drinking,
peine , a laquelle it a eta condanine, hij
overfielping door het water. Cela a canheeft de firaf ondergaan, waartoe hij
sc one — dans tome la contree , dit heeft
veroordeeld was. — un rigoureux exaeene overflrooming in de geheele landfireek
veroorzaakt.
eene
firenge
beproeving,
een
fireng
Wren,
exarnen uitflaan.
Submultiple, adj. zie Sousmultiple.
plotfelijk , fchi elijk
Subnormale, zie Sous-normale.
Subic, e adj. fuel,
e, eon fnelle, Subodorer, v. a. van verre ruiken; veer.
Une snort
gezwind.
Son
depart
a
ete
fort
—,
haastige dead.
zien; gisfen.
zijn vertrek is zeer plotfelifk geweest. Subordination, f. ondergefchiktheid, afhaneene fchielijke ve ganUn change.,ent
kelijk1eid (fitbordinatie). La — main•
e r i ng.
tient la discipline dans les arindes, de ond
Subitement, adv. fchielijk , fnellijk, ha g sdergeichiktheid onderhoudt de tucht in
hij vertiglijk,plotfelijk. 11 partit
de legers. 11 y a de la — du lieutenant au
Ceerfle naamval.
trek fchielijk.
capitaine, de luitenant flaat onder den
Subjectif, m. t. de grain. onderwerp, werker ,
kapitein. 11 est ennemi de toute
Subjectif, ive, adj. onderwerpeluk, tot let
is een viand van alle (fubordinatie)
onderwerp behoorende.
afhankelijkheid.
-Subjection, f. t. de rhet. vraag, die een re- Subordinámenc, adv. met onderfchikking ;
denaar zelf doet en beantwoordt.
t. de prat. bij geval. La partie fist dèclaSubjectivité , f. t. de metaph. hoedanigheid
rOe non recevable , et — mal fondee en sea
van hetgeen onderworpen is.
lettres , er werd i . erklaard, dat de parSubjoindre , v. a. p. u. nog toe-, bijvoegen.
tij met haar verzoek, met hare klagte
Subjonctif, m. t. de gram. aan of bijvoegenniet konde worden toegelat en, bij geyolg
de wijze. Le present du —, de tegen.
(en consequence) dal- hare klagte ongewoordtge tijd der aanvoegende
grond zij.
Subjugal, adj. t. de mus. Ton —, onderge- Subordonnement, adv. op eene ondergefchikgeneral, hij
fchikte Loon.
to wijze. 11 commande
flaat onder het opperbevel des generaals,
Subjuguer, v. a. onder het juk brengen, onderwerpen, to onderbrengen; overheeren.
hij beveelt op eene ondergefchikte wijze
Les Romains subjuguêrent plusieurs peuples,
aan den generaal.
de Romeinen onderwierpen verfcheidene Subordonner, v. a. onderfehikken afhankelijk maken. Les officiers inferieurs sons
volken; fig. fam. 11 fut subjugé par sa fern..
subordonnês aux superieurs, de onderobime, hij wery door zijne vrouw beheerscht.
ciers zijn ondergerchikt aan de opperof.
Sablapsaire , zie lnfralapsaire.
vogaaars
pijpje,
o.
ficieren. Dieu a subordonne certaines choSublet, m.
ses Ii d'autres , God- heeft zekere dingen
Subligard, m. [tort van onderbroek , yr.
aan andere ondergefchikt, van anderen
Sublimation , f. t. de chim. onlhoog-, opdrij.
afhanke lijk gemaakt.
ving , uittrekkin g der vlugtige deelen.
Sub-
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Sobornateuroa.flichter van valfche getuigen.
Subornation, f. t. de jur. verleiding, vervoering , omkooping. La — des temoins,
de verleiding der getuigen tot eene val
fche getuigenis. 11 a eu part A la — de
cette fille, 14 heeft aan de verleiding
van die meisje deel gehad.
Subornetnent, in. t. de par. Le — des temoins, de aanzetting der getuigen tot
eene raliaze getuigenis.
Suborner, v. a. verleiden, vervoeren, emkoopen. — des ternoins , getuigen tot eerie valfche getuigenis verlezden. 11 a sub°rile cette fille , hij heeft dit meisje
verleid.
Saborneur, m. Csubornateariverteider, vervoerder. — euse , 1. verleidfler,, vervoer/ler. Un — de temoins, een verleider van
getuigen. Une — de lilies, eene metsjesverleidller.
Subrecargue, in. faktor in eenen Indifchen
handel.
Subracot i us. fig, fam. cvergelag , nagelag,
0. Hs avoient compte de ne depenser clue
vingt florins, it y a ea an florin de — par
tete, zzf hadden gerekend van niet meer
dan twintig gulden to verteren, maar
er was een nagelag van eenen gulden voor
elk een'; eene vordering, een eisch, die
nog onverwacht nakomt.
Subreptice, adj. onheusch, dat ter Bulks,
door bedrog, bij verrasfing, fleelswijze
gefchiedt.
Subrepticement, adv. met onderkruiping,
ter fluiks ; op eene bedriegelijke ivijze.
Subreptir, ive, zie ,ubreptice.
Subreption, f. t. de jur, verfchalking , verrasfching, onderkruiping; va1sch vertoog, o. Il y a —, lorsqu'on avance cornme vraie une chose fausse, het is eene verchalking, een valsch vertoog , wanneer
fmen
eene valfche zaak als waar opgeeft.
Subrepticement, adv. zie Subrepticement.
Subrogateur, m.' t. de prat. fchuldeifcher,
die zijn regt, dat hij op zijnen fchuldenaar had, arm eenen anderen overgeeft ; plaarsvervanger des fchuldeifchers.
Subrogation, f. t. de prat. plaatsvervanging;
het ftellen van iemand in de plaats van
eenen anderen.
Subrogatis , f. t. de prat. bevel , dat eenen
voogd in plaats van eenenanderenfleit, o.
Subroger, v. a. t. tie prat. in de plaats en het
regt ran eenen anderen 1:e/ten. J'ai ate
subroge en son lieu et place, en ses droits,
ik ben in zijne plaats , in alle zijne
regten aangefteld.
Subrogetuteur, m. toeziende voogd.
Subsecutif, ive, adj. dat nakomt, volgt , dat
onmiddellijk velgen moot.
Subsecutivement, adv. als een onmiddellijk
gevolg.
Subselles, m. predikfloel.
Subsequemment, adj. t. de prat. daarna,
vervolgens.
Subsequent, e, adj. navolgend, naastyolgend,..tolgend.
Subside, m. la7t, onderfland; (fubfidie )
(chatting, yr. On a demande — pour lee
pauvres, M6-11 heeft onderfland voor de armen gevraagd. imposer on —, eene [chatting opleggen.
Subsidiaire, adj. t. de prat. ter onderfieuning
dienende. Caution —, taveede borgtogt
tot onder/feuning van de eerfle.
Subsidiairement, adv. ten oyervloede.
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Subsistance, f. onderhoud, o. modwendighe.
den des 16yens , yr. Pourvoir A la — dune armee , in het onderhoud van sett
leper voorzien. Je travaille pour la — de
ma families ik week voor het onderhoud,
bellaan van rnifn huisgezin. L'hiver etait
rude , les — s matiquoient, de winter was
raw, de noodwendigheden des level' s ontbraken; pl. t. nail onderhoud des krijgsyolks , der foldaten, kwartiet geld.
Subsister, v. n. beftaan, in wezen zijn;
onderhoud , to leven hebben; voortduren;
ftaande, in kracht blijven. Les pyramides d'Egypte subsistent depuis plus de trois
mine alas, de Egyptifche piramiden zijn
reeds meer dan drie duizend jaren in
wezen. Cette loi subsiste encore , deze
wet beftaat nog, blij ft nog in kracht.
Comment peat-il —? hoe kan hij zijn on•
derhoud hebben, zich generen?
Substance, f. t. de phil. zelfftandighei,d;
wezen, o. kracht, y r. Tous les corps
sont des — s perissables, alle ligchamett
zijn vergankelijke wezens. Une — pier.
reuse, eene fteenachtige zelfftandigheid.
11 y a guere de — dans ces sortes d'ali•
ments, daar is weinig kracht in doze
foorten van voedfel. Tirer la — des sim.
pies, de kracht, het fap aft de genets.
kruiden trekken. Les arbres , les planter
attirent la — de la terra, de boomen,plan•
ten trekken het voedfel , het fap tat de
garde; fig, pit en merg, wezentijke inbond van iets. 11 y a beaucoup de par°i
les et pen de — dans ce discours, in deg.
ze redo zijn veal woorden en weinig pit
en merg. Je n'ai pu retenir tout ce qu'il a
dit, mais je vous en darai la —, ik hob
niet alles kunnen onthouden, wat hij gezegd heeft, ik zal u flechti den wezenlif-,
ken inhoud opgeven ; vermogen , bezit , o.
Ses enrans lai ont tire toute sa —, zijne
kinderen hebben zijn geheel vermogen,
zijne bezitting doorzebragt. En —, adv.
in het kort, met korte woorden. Voila.
en — ce qu'il a dit, zie daar in het kort
wat hij gezegd heeft.
Substantial , le, adj. wezenlijk , zelfftandig ; voedzaam , krachtig. On a extrait
de ce livre, ce qu'il y a de plus —, men
heeft nit dit book het wezenlijke getrok•
ken. Une nourriture — le, een krachtig
voedrel. Une viande — le , eene voedza•
me fpijs.
Substantiellement, adv. zelfftandiglijk, ave.
zenlijk.
Substantieux, — cieux, adj. fappig, daar
kracht in is.
Substantif, m. t. de gram. zelfftandig naam•
word, o. Le — et l'adjectif doivent s'ac.
corder en genre et en nombre,bet zelfrtandig en het bijvoegend naamwoord wettest
in geflacht en getal overeenkomen ; adj.
zelfftandig , dat op zich zelven beftaat.
Substantifier, v. a. tot een zelfftandig naam.
woord waken.
Substantifique, adj. zie Substantiel.
.
Substantivement, adv. zelfftandiglijk , op
eene zelfftandige wijze.
Substituer, v. a. in de plaats van lets, vase
eenen anderen ftellen, verwisfelen. On
le soupcunne d'avoir tire des papiers da
sac , et d'en avoir substitue d'autres, men
houdt hem in verdenking van papieren
uit den zak genomen , en andere in de
p laa ts gedaantehebben. Un enfant Substitue,
eels
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een verwisfeld, ondergefchoven kind. — Sn ietfO, , adj. t. de b3t. Feuille —ee, Mad,
un haritier, eenen tweeden erfgenaam aanwelks punt gelijk eenen riem (pits toe.
loops, o.
ftellen, benoemen, in geeal de eerfte
erfgenaam voor den erfrnaker kom t to Subulirostres, in. pl. t. d'hist. nat. y oga met
overlijden; bij uiterften wal den voor- eenen zeer fpitfenbek, gelijk eenepriem.
vaameten et fgennam tot eene erfenis Suburbicaire, adj. naam gegeven aan de prooepen. Le substitue, ou heri t ier —, de
vincien van Italie , Welke tot het kerfpel
achter-, tin erfgenaam.
une nouvelle
van Rome behoorden. Les dix provinces
dette a l'ancienne , in de pleats van eene
s, de tien tot het kerfpel van Rome
nude fchuld eene nieuwe aannemen.
behoorende provincien (die Italië bevat.
Substitut,
plaatsvervanger (Iubflituut) .teden van de Po of met de eilanden Si.
Substitution, f. het fiellen van iemand, van
cilia, Sardinia en Corfica).
jets in de plants van eenen anderen, van Subvenir,, v. n. te hulp komen, bijflaan;
iets enders; onderfchniving ; annflelvoorzien, goed maken, bekostigen. —
q. q. dans son besoin, iemand in zijnere
ding, benoeming van eenen tweeden of
vnede-erfgenaam. La — d'nn enfant , de
nood billiaan. — aux pauvres, den armee:
te help komen. On ne peut pas —a tout,
La
—
d'uonderfchuiving van een kind.
men lean niet in alles voorzien. II est
ne nouvelle dette a l'ancienne, het
impossible qu'on subvienne a taut de depenaannemen van cene nieun'e fchuld voor
eene oude.
ses, het it onmogelijk , zoo veel kosten
Subtangente, zie Sous-tangente.
goed to maken.
Subtendante, zie Sous-tendante.
Subvention, f. onderfland,m.teyhulp koming;
Subterfuge ,
belasting, y r. L/A — qu'on a denian•
uitvlugt, vr. Il cherche
dee
un
ne
cette vine, a eta accordee, de on•
hij zoekt eene uitvlugt.
m-anque pas de — s, hij heeft altijd nitdeo (land, di en men awe deze fled gevreagd
beef;, is toegeflaan geworden. —de guer•
vlugten; het ontbteekt hem niet aan nitvhig;en.
re (imp8t), oorlogs belarting.
Subterranee , adj. ontleraardsch.
* Subversif, ive, adj. omkeerend, verivoes •
Subtil,
, adj. fijn, dun , teeder, Hein.
tend, vernielend.
Une poudre bien — , een zeer fijn poei- Subversion, f. omkeering, verwoesting, yr.
jer. Faire evaporer ce qu'il y a de plus
ondergang,
Cela causera Pentiere —
---, de fijne deelen laten uitdampen. Un
de Petat , dat zal de geheele omkeering
air
eene fijne lucht. Du sang —,
van den fleet veroorzaken.
dun blued. C'est un venin
dat is een Subvertir, v. a. fig. omkeeren, vernielen ,
fijn vergift ; fig. fcherp ; listig, hehenverwoesten. — les lois, les principes de la
dig, fcherpzinnig. Il a la vue
morale, de wetten , de grondbeginfels der
c, hij
heeft een fcherp gezigt. Ce joueur de gozedeleer omkeeren.
belets est fort —, deze goochelear is zeer Subvirgaler, v. a. onderfirepen, onderhalene
behendig. Un
voleur, een listige dief. Sue,
fap, y acht, o. Le — de ce fruit
est doux , het fop van deze vrucht is zoet.
Il a l'esprit
hij heeft eon fijn, doorde reglisse, zoethoutfap. Il y a bien du
dringend vergand. C'est un tour —, dat
is een fijne, looze flreek. Cet argument
— dans cette viande, in dit vleesch is veel
est bien
fap. Les — s qui sont filtres dans l'esto.dit bewijs is fijn, wel overmac , de fappen, welke in de rnaag afge•
dacht. Une question — e, acne fcherpzinnige vraag ; t. de fauc. Mal —, onzondetti wooden (tot de fpifsvertering).
Les — s de la terre, de fappen der aarde.
verzadigbare hanger der valken, geeuw.
hanger.
— de citron, eitroenfap ; fig. Il a bien
Subtilement, adv. fijntjes ; op eene ,fljne,
profite de la lecture, de ce livre, it en a
tire le —, hij heeft
fpitsvindige , fchrandere, behendige wij .
gewonnen, voorze. Cela est — imagine , dat is fijntjes
deal gehaald, nit het lezen van dit bock.
uitgedacht. Derober q. ch. —, lets
hij heeft al het pit en merg er tgehaald.
cone behendige lvijze felon. Se tirer — Succe, m. t. d'bist. nat. [sort van eend op
d'une affaire mauvaise , zich op eene TehranSt. Domingo, yr.
dere wijze uit eene fleehte zaak redden. Succedan'a, e, adj. t. de pharm. vervangsnd.
Subtilisation , f. t. de chin. verdunning van
Medicaments —s,
plaatsverfommi ge vochten door de hi tte van het vuur.
vangende geneesmiddelen.
Subtiliser, v. a. verdunnen , dunner maken. Succacier, v. n. volgen, op-, navolgen. La
Cela subtilise le sang, dot verdunt het
unit succede au jour, de nacht volgt op
den dag. Il a succde a son pore dans son
blood; fam. Si vous u'y prenez garde, it
vous subtilisera, zoo gij geene acht geeft ,
emploi , hij is zijnen vader in zijn ambt
operevolgd. 11 succeda au royaume aprés
zal hif u verfchalken, bedriegen; v. n.
son frere, hij volgde zifnen btoeder
vitpluizen, haarkloven, muggenziften.
de regering des rijks ; t. de jun erven.
On s'eloigne quelquefois de la verite a
force de , men verwijdert zich fomtijds
11 lui a succedd en tons sesbiens, hij heeft
al zijne goederen geerfd. Les enfants sue.
van de waarheid, door veel uitpluizen,
cadent au pare ab incestat, de kituleren ere,
door veal muggenziften.
von van den vader zonder testament ;go.
Subtilite , f. dunheid, flinheid ; feherpzinlukken, flagon, wel uitvallen. Tout ce
nigheid, behendigheid, list, geflepenqu'il encreprend , loi suecede, al was hif
held, fpitsvindigheid. La — de l'air, de
onderneemt, gelukt hem. Tout lui succe.
fijnheid der lucht. La — de l'esprit, de
de a soubait, alles gnat hem near wensch;
fcherpzinnigheid van het verfland. La
alles valt voor hem near wensch nit.
d'un voleur, de behendigheid Pan ee
(lees sukcan-) t. d'hist. eccl.
nen dief. La — de mAin,de vlugheid der hand. Succenteur,,
wader-, tweede zinger.
Subtriple, zie Soustri ple.
Subulaire , f. t. de bot. waterplant der kou- Succenturiaux,adj.m.pl. t.d'snat. Reins—,k/ier.
achtige zelfjrandighcden Do yen de nierers.
de landen met kruiswifze bloemen.
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Succenturie, adj. t. d'anat. Muscles --s (mus- g uccinique , adj. t. de chits. Acide—, tarn.
(mineraal.
'leen zuur.
cies pyramidaux), twee fpleren van den on.
Succinite , m, t. de miner. fuccittiet, zeker
derbuik bij het fchaambeen.
Succes,m.nitflag,m.nitkomst,vr.;gerolg,o. Succinum , m. t. ,fie miner. citroenkleurige
barnfleen.
L'entreprise a ea tout le
veortgang,
qu'on clisiroit, de onderneming heeft Suwion, f. zuiging, uitzuiging; optrek.
den gewenschten uitfiag gehad. Avoir un
king ; t. de mid. 11 y a des plaies qu'on
guerit par la
een goed gevolg, eenen goeden
er zijn wonden, die men
bon
voortgang hebben, goed afloopen. Le —
door uitzuiging geneest; t. de phys. La
— des liqueurs avec un tuyau, het zuigen,
ne r:2pondit pas a l'attente, de uitflag beantwoordde niet aan de verwachting. —
optrekken der vochten met eene buis.
00 non, het mag gelukken of niet; het Succise , f. t. de bot. duivelsbeet (een zeker kruid).
ga zoo het wil.
navolger,, opvolger; erfge- Succomber, v. n. bezwijken, to kart fchieSuccesseur,
ten; neérzinken. — sous un fardeau, on•
naam. Le — a PeruPire, au trbne, de
opvolger des rijks, op den troon, de
der eenen last hezwijken. N'entreprenez
rijks-, troonsopvalger. Ii n'eut point de
pas cola, vous y succomberiez, ondcrneem
bij had geenen erfgenaam.
dit niet, gal zoudt er onder bezivijken.
la tentation, a la misére , a la don* Successible , adj. die, dat opgevolgd kan
leur, onder deverzoeking, ellende, [mart
Ivorden; voor de opvolging gefchtlet ; t.
A
dibevoegd
tot
cene
erfenis.
bezwijken.
tie jur.
faut de parents au degre — dans une ligne, Succotrin, m, t. de bot. foort van aloe.
les parents de l'autre ligne succedent pour Succube , m. t. de fab. fpook onder de ge•
daante eener vrouw ; nachtmerrie met
le tout, ontbreekt het in eene der beide
den
bezoedeling.
linien aan bloedverwanten
tot de erfenis bevoegden graarl , dan Succulernment, adv. fappig, voetlend.
verkrifgen de bloedverwanten, der andere Succulent, adj. fappig, krachtig. Des fruits
s, fappige vruchten. Mets
linie het geheel ; tn. Ses enfants et
krach•
tige fpijs. L'usage des aliments — s, het
s, zijne kinderen en anderen
_ autres
tot opvolging gefchikte , en andere erfgebruik van krachtig voedfel.
(cone erfenies Succursale, adj. f. Eglise
kerk, die tot
gen-amen..
eene noodhulp gebouwd is , hulp-, bijkerk.
*Successibiliti, f. t. de jur. bevoegdheid tot
Successif, ive , adj. achtervolgend, onmid- Sued, m, eend van Dominique, yr.
vogel van Senegal.
dellijk volgend , onafgebroXen. Un mou- Suce-boeuf,
vement —, eene onafgebrokene, op elkan- Sucement, m. zuigen, o. zuiging, y r. Le—on
L'ordre
—
des
la
succion
des
plaies
, het zuigen der wonden.
der volgende beweging.
units et des jours, de orde, waarin de Sucer, v. a. zuigen, nitzuigen; inzuigen.
dagen en nachten op elkander volgen ; t.
le sue d'un fruit, d'un os, het fap nit
eene vrucht , nit een been zuigen.
erfrijk. Droits —s,
de jur. Royaume
fant suce le Tait de sa mere, het kind
erfregten.
zuigt de melk zijner moeder. Le loup
vervolg, o. La
'Succession , f. opvolging,
suca le sang de la brebis, de wolf zoog het
— a la couronne , au trbne , de opvolging
blood van het fchaap nit. Les plantes
tot de kroon, tot den troon. La — des
sucent les sues de la terre de planten zui.
jours et des nuits, de opvolging der
gen de fappen nit de aarde; fig. fam. —
gen en nachten. Une cl'iclies , een norq. ch. avec le lait, iets met de melk involg van denkbeelden. Par — de temps,
zuigen. — q. q., iernand ui tzui gen , hem
adv. in verrolg van tijd ; t. d'astr. —
ran tijd tot tijd jets, geld afvragen.
des signes, do orde , rij der teekenen ;
les parents jusqu'aux os, de Deniers tot op
t. de jur. erfpwlging, nalatenfclzap , vr.
(fuecesfie). lls ont partagi la
het gebeente uitzulgen. — les opinions
boedel ,
de q. q., de gevoelens, meeningen van
, zij hebben de erfenis gedeeld. Reiemand inzuigen.
noncer a une —, van eene nalatenfchap
affland doen. Duns l'ordre des — s, les Sucet, zie Succet.
descendants soot preftb.ds aux ascendants, Suceur, m. t. de mid. zuiger, uitzuiger
(der wonden); t. d'hist. nat. Le — de
in de rij der erlopvolgingen gaan de
rniel, de honigzuiger,, honigdas (colibri).
bloedverwanten in de afklirnmende, die
Sugoir, m, t. de med. hetgeen tot zuigen
der opktimrnende linie voor.
dient , zeker znigwerktuig, o.; t. d'hist.
SaccessivemenL, adv. achtervolgens, vervoloat. het werktuig der infekten, der
gene , voor en net, de een na den andefthaaldieren ,,planten en eenige visfchen,
ren (ruccesfivelijk). Toutes ces choses arhetwelk diens tot uitzuigen van bun voed, al deze dingen gebeurden
riverent
fel , waarmede zij zich aan jets vast
achtervolgens , na elkander.
Succet, sucet, m. t. d'hist. nat. zie Rêmora,
zuigen, honigzuiger ; zuiger. — s d'une
racine , haarwortelvezels aan de wortels.
Succin, m. 1. Whist. nat. barnfleen, gele amber.
Succinate, tn.de chim. barnfleen zuur- Sucon(„,,tn. zuigkus , roode vlek op de bald,
door het kusfenofzuigenveroorzaakto,r,,
zout 0.
Succint, e , adj. kort , beknopt. Un discours Sucoter, v. a. fam. telkens, bij hervatting
zuigen.
een kort gefprek, redo.' II est — dans
blanc, Witte fatses rei.00nses , hi, is beknopt in ziine ant- Sucre , tn. talker, va r.
ker. — brut, rime fuiker.
gewcorden ; fig. fain. Notre repas etoit —,
raffine, gerajfineerde,
onze maaltijd was gering, fehraal.
flampte fniker.
gezuiverde [taker. — noir, bruine
Succintement, adv. kortelijk , beknoptelijk.
ker. — bis, fuiker die niet wit en niet
ce qui s'esc passé ,
Je vais vous comer
ik zal u kortetijk verhalen hetgeen voor.I bruin is,bastaardruiker. —rosat, rozenfuiker. — cl'orge, gerliefuiker. — can.
gevallen is ; fain. On dine — chcz lui,
di, kandijfuiker.
candi blanc, rouge,
men cot bij hem fchraaltjes.
wits
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witte, roods kandiffuiner. — tors, ifedraaide fuiker , die met zoethoutfap
bereid is. — de saturne, loodfuiker. Un
pain de —, een fuikerbrood. Moulin a —,
een fuikermolen. Cannes a—, fuikerriet;
t. de jard. Le — vert ou la poire
fuikerpeet'; fans. est tout — et tout miel,
hij is geheel fuiker en honig ; alles is
aan hem vleijend. Sucre de vous! laat
Alan, laat mij met rust'
Sucre,, e, part. et adj. gefuikerd. Melons
s, gefuikerde meloenen.
s,
Pons
fuikererwten; t. de
s,
Sets
kerzure zouten; fig. fain. Cette fille fait
la sues-de, dit meieje fpeelt de zedige;
zij houdt zich zedig, ingetogen.
Sucrees, f. pl. foort van gentiaanwortels.
Sucrer, v. a. juikeren , met fuiker toemaken, beflrooijen. — des fraises, un
teau, aardbezien, eenen koek met fuiker
bellrooijen ; fig. fain. — la pillule , de
pit vergulden, den fmaad vertoeten ; prov.
Je crois que to to sucres de moi, ik geloof,
dat gij mu, voor den gek wilt houden,
met mif wilt fpotten.
Sucrerie, f. fuikerbakkerij, fuikerkokerif,
fuinerraffinaderij ; pl.fuikergoed. I1 aime
les — s, hij bond: van fuikergoed.
Sucrier,, m. fuikerdoos , fuikerbos, yr. Un
d'argent eene zilveren fuikerdeos ; t.
d'hist. nat. fulkervreter , zekere vogel.
Sucrin, adj. et m. Melon —, fuikerzoete
meloen.
Sucrin , Sucrim on Suctillon, an. t. de bot.
foore van gerst , die het kaf laat vallen,
naakte gerst, yr.
* Sucrite, m. t. de china. fuikerzuur tout
Csel sucré).
Sud, m. zuiden, o. L ' Angleterre est au —
de 1'Ecosse, Engeland ligt ten zuiden
van Schotland. Le vent de .7-, du —,
de zuide wind. Le vent est de wind
is zuiden. Le sud-est, het zuid-oosten.
Le sud-ouest, het zuid-westen ; t. de mars
Sud - est-quart-est, zuid-oost ten oosten.
Sud. est - quart - sud , zuid-oost ten zuiden, de wind uit het zuid - oost ten
zuiden. Sud- ouest -quart - ouest, zuide
west ten westen; de wind uit het zuidwest ten westen. Sud - ouest - quartsud, zuid-west ten zuiden. Sud-quartsud- est, zuid ten oosten. Sud- quartsud ouest , zuid ten westen. Sud. sud- est , zuid- zuid -oost. Sud sudouest, zuid- zuid - west.
Sudation, f. t. de med. het zweeten.
Sudorifique, Sudorifere, adj. zweet lierwek.
kend , zweet drifvend.
Sine, f. (triv.) angstzweet , o.
Suer, v. n. zweeten. — a grosses gouttes,
!Jerk zweeten. 11 est venu tout scant, hij
is geheel in het zweet aangekomen. —
de la tete, du visage, de tout le corps,
can het hoofd , in het gezigt, over het
ganfche ligchaam zweeten, Les murailles, les pierres scent, de muren, de flee.
nen zweeten; v. a. fig. fain. — sang et
eau, bleed en water zweeten; induizend
angsten zijn; zich zeer veel moeite ge
y en. 11 a fallu — sang et eau pour le reduire a la raison , het heeft oneindig veel
moeite gekoit, hem tot rode to biengen.
11 sue le crime, hill ,vordt verdacht ; t.
de med. — la verole, de Spaanfche pokken door het zweeten uitdrijven.
Suerie, f.zweetkuis voor den tabak, o.
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Suette , f. t. de med. zweetkoorts,zweetzlekte.
t Suette, f. zie Chouctte.
Sueur,
zweet, o.
puante, froide, funkend, koud zweet. La — lni couloit sur
le visage, het zweet lisp hens over het
aangezigt. La — de la mart, het doodzweet. Cela provoque la —, dat bevordere Let zweeten. Ii iui prit une petite —,
hij geraakte in een ligt zweet; fig. 11
me fact gaper mon pain a la — de mon
corps; de mon front, de mon visage, ik
meet mijn brood in het zweet van 7711,115
aangezigt verdienen. Je viendrai enfin
bout, aprês bien des fatigues et des — s,
na veel moeite en arbeid zal het mil
gelthiken, zal ik bet ten elude brengen.
Sufhttet , ns. pl. r, d'ant. fuleten, overheidsperfonen to Carthago , die denzelfden rang
met de confuls to Rome hadden.
Suffire, v. n. genoegzaam , genoeg, toereikend zijn, toereiken, voldoen. Ses forces ne suffisent pas a cette entreprise, zijne krachten zijn niet teereikend tot de•
ze onderneming. II sunlit soul a cc travail,
hij kan dit werk alleen doen. Cela suffi
dat is genoeg, dat is voldoende. Bonne
et suffisante caution, goede en voldoende
borgtogt. Ce drap ne suffit pas pour un
habit, dit laken is :g lee genoegzaam,niet
genoeg voor eenen rok. Se — a soi-menze,
aan zich zelven genoeg hebben, zich
zelven genoeg zijn, anderen islet noodig
hebben. J'ai des raisons suffisantes pour en
agir ainsi, ik bob g,noegzame gronden,
om aldus to handelen; impers. 11 lui suffit de vous voir ici, het is hem genoeg so bier
to zien. Il suffit cl'etre pauvre pour etre
meprise, men behoeft florists arm to zijn,
om verachr to worden ; prov. A chaque
jour suffit la peine, iedere dag heeft genoeg
aan zijn eigen Teed.
Suffisamment 5 adv.genoeg, genoegzaam,toereikend. Cela est prouve dat is genoeg bewozen. II n'a pas de bled — pour
vivre et pour semer, hij beefs geen koren
genoeg om to leven en to zaaijen.
Suffisance, f. genoegzaam befiaan, genoe.
gen, 00. J'ai ma —, ik hob een genoegzaam vegaan, om daarvan to kunnen
leven. Vous etes le maitre, prenez-en votre gij zijt hoer en meester,, neons
daarvan naar uw genoegen, zoo veel gij
wilt ; a —, adv. genoegzaam. Il y a ea
cette annee-ci du bled a er is dit jaar
genoegzaam koren geweest ; kunde, bekwaamheid, gefchietheid. Le roi etant
informs de sa capacite et —, de koning
van zijne bekwaamheid en kunde, gefcbiktheid onderrigt zijnde; opgeblazenheid, verwaandheid, vermetelheid,
ingebeeldheid. II a une — insupportable,
hij heeft eene onverdragelijke opgebla.
zenheid. Une — orgueilleme, eene trot.
fche verwaandheid.
Suffisant, e, adj. toereikend, geneegtaans,
zie Suffire; verwaand , laatdunkend, ver.
motel ; bekwaam; (vicux) in. et f. verwaand mensch. Je vous trouve bien
ik vind u zeer vermetel. C'est un
une
e, dat is eon verwaand mensch.
Suffocant, e, adj. verflikkend. Chaleur —e,
verflikkende hitte, Catarrhe
, flikziee•
ki rag.

Suffocation, f. flunking, verflikking, belemmerde adenshaling , fmoorzinking
nosing. Si ce catarthe lui tombe cur la
}-1 h It b 2
poi-
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poitrine , la — est a craindre, indien deze
zinking hem op de borsc volt, is er eene
verflikking to vreezen.
Suffoquer, v. a. et n. flikken, verflikken ,
fmoren, den adem verliezen. Une esquinancie l'a suffoquee, eene keelziekte beef(
hear doen flikken. La douleur le suffoque et lui Ote la parole, de (mart duet hem
den adem en de fpraak verliezen ; v. ii,
Il est pret hij zal den ado); verlie.
zen, flikken. Viandes suffoquees, vleesch
van verflikte dieren.
Suffragait, enderbisfchop , bisfchop onder eenen aartsbi sfehop flaande. Les eveques de Chartres , de i‘kaux soot — s de
Parcheveque de Paris, de bisfchoppen van
Chartres, van Meaux !lean ender den
aartsbisfchop van Parijs.
Suffrage, in. fern ; keus, goeikeuring,
Envoyer son — par ecrit , zifne Item lchriftelijk inzenden. Je lui ai donne mon ik heb hem tnijne flew gegeven. Ce tableau a marite le — -de tons les connoisseurs, deze fchilderij heeft de goedkeuring van alle kenners iveggedragen; t.
de rel. cath. Les — s des saints, de voorbiddingen der heiligen.
Suirumigation, f. zie Fumigation; t. d'ant.
het rooken bij het offeren, reukofrer der
Heidenen, o.
Suffusion, f. t. de med. overloop , m. overfiorting, y r. La jaunisse vient d'une —
de la bile, de geelzucht komt door eenen
overloop van gal. Une -"de sang , eene
overftorting van blood; t. de chir. — de
l'oeil, fchemering of verduistering des
oogen door verdikking der vliezen, de
graauwe of witte ftaar.
Suggerer, v. a. ingeven, aan de hand geven. — un bon expedient is q. q , iemand
een good middel aan de hand geven.
sane fiaude, een bedrog ingeven.
Suggeste, m. t. d'ant. loge, zitplaats der
Romeinfche keizers in den fchouwburg,vr.
Suggestion, f. ingeving , inblazing , inboezeming. C'est une — du malin esprit, die
is eene ingeving van den boozen geese.
Ce testament a etc fait par —, dit testament is door inblazing ,ingeving gemaakt.
Sugillation, f. t. de med. blaauwe, roode
vlak van ftooten of vallen.
Suicide, m. zelfmoord ; zelfmoorder. Attenter h sa propre vie , c'est un —, de hand
aan zich zelven (lean, is een zelfmoord.
Il s'est pendu dans son grenier, c'est un—,
hij heeft zich op zijnen zolder verhanger; , het is een zelfmoorder.
Suie , f. roet, o. La chenille est pleine de
—, de' fchoorfieen is vol root.
Suif, m. fmeer, gefmoiten yet , o. ongel,
on. — de mouton, fchapenvet. — de tripes, plakvet , vet van de ingewanden ; t.
de con. Mettre les cuirs en —, de huiden
met vet infineren.
(sel neurre) , neutraal zout, van
Suit ,
glas afgezonderd , o.
Suint, m. finerigheid, y r. vetachtig zweet
aan de wol van fommige dieren , o.
Suintement, m. het lekken, druipen, afloopen. Le — d'un tonneau, het lekken van
eene ton.
Suinter, v. n. lekken, druipen, afloopen,
zijpelen. Ce tonneau suinte, dit vat lekt.
L'eau suince entre les pierres, a travers les
pierres de la vohte, het water zijpelt,
druipt tusfchen de fleenen van het ver.
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wulf. La plaie suinte encore, de Ivond
druipt nog.
Suisse, m. Zwit for ; portrer (vieux); t.
d'liist. nat. aardeekhorentje, o.; kallsoog
(- vaudoise), zekere visch; fig. fain. een die
niets ken verdragen, iernand , die gee.
ne reden verflaat ; een zuur,, n2aar good
menseh ; prov.
Point d'argent, point de
, geen geld, ,een Zwitfers zonder geld
ken men saints dues;; gees; geld, geen
brood. Refer a la —, aan niets denken.
Suisserie, f. herberg ; huis, waning van eenen portier of deuswaarder.
Suite,f.gevo/g, vervo
rij,reeks;voortzetting ; aaneenrchakeling, zamenhang, ✓ t::
floe t, nafleep, m. 11 -,rriva avec tome sa 1221
kwam aan met zijn geheel gevolg ,nafleeP.
Il est de—, a la — du roi, hij benoort tot
den floor des konings. Cette querelle pent
avoir de funestes doze twist Ian droe.
vige gevolgen hebben. Pour bien entendre ce passage, it fast lire la —, om doze
plaats wel to verflaan, moot men het
vervolg lezen. Cot ouvrage se continue,
on en attend la —, dit work ivbrdt vervolgd , men verwacht daarvan eene voortzetting. Sa vie a etc une — de malheurs,
zijn !even is eene reeks van ongelukken
geweest. Une longue — d'annees , eene
lunge reeks van farce. Une belle — do
medailles , de iivres, eene mooije rij van
gedenkpenningen, van bocken. I1 n'y a
point de — dans ce &scours, in dit gefprele
is geenzamenhang; fig. 11 n'a point de —
dans l'esprit, 122j denkt tries zamenhangend ; pl. t. de la chas. teelballen (luites)
van een wild zwijn ; adv. Tout de —,
aanfionds , terfiond , oogenblikkelijk.
Plarchez a la —, goat achter elkander,
in eene rij. Titer trots coups de —, drie
fchoten na elkander doen, Trois chainbres de —, drie learners op eene rij. Faites les enrer de —, Mat ze na, achter
elkander binnen komen.
Suivable , adj. t. de drap. Un fit
een geHike , eifene draad.
Suivant, prep. naar, volgens. votre sentiment, volgens uw gevoelen. — le cours
de la nature, volgens den loop der natour. — que, conj. near, volgens dat.
near dat de
—queltmpsrna,
tijd , het weder het zal veroorloven. Je
le recompenserai qu'il m'aura servi, ik
zal hem beloonen, near dat hij mij zal
gediend hebben.
Suivant, e, adj. volgend, navolgend zie
Suivre.
Suivante , (demoiselle —) f. volgjuirer,, yr.
kamermeisje, o.; t. poet. de Venus , hoer.
Suiver,, v. a. t. de mar. — un vaisseau, een
vaateuig van onderen met fmeer of vet
befirifken, harpuizen.
Suivi, e, part. et adj, gevolgd,bezocht; aan
een gefelzakeld ; zie Saivre.
Suivre, v. a. volgen, navolgen, opvolgen;
vervolgen. Allez , je vous suivrai, get, ik
zal u volgen. 11 me suit, hij volgt mij ,
hip komt achter mij. Je l'ai suivi de rue
en rue, ik hob hem van flraat tot flraat
nagevolgd. Qui m'airne, me stove , die
mij lief "heeft, volge mij. L'ete suit
le printemps, de zomer volgt op de lento.
L'envie suit la prosperite , de nijd volgt
op den voorfpoed. La page qui suit,
de volgendh zijde. — les traces de see
alacatre's, de voetflappen zijner yaor.
Pti ■
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orders volgen,drukken. Le jour suivant , de
tous
s anx lois ,
zijn alien aan de
volgende dag. Les lettres suivantes le prowwetten onderworien. Les enfants doivent
Ven t , de volgende brieven bewijzen
'etre — s aux parens, de kinderen moeten
het. — un lievre, le fusil a la main , eeden ouderen gehoorzaam zijn. Il est —
a la colere , a se father, hij wordt ligt
nen heat vervolgen, nazetten, met het
geweer in de hand. Ils OUt suivi Ins vo.
boos. Tons les homilies sont —s a la mort,
leers depuis bier, zij hebben de dieven
alle menfehen zijn den dead onderhevig,
federt gisteren vervolgd, nagezet; volmoeten flerven. Le pa p ier mal cone est
gen , vergezellen , beg, lei den. 11 a suivi
— a boile, llecht gelijmd papier flaat
ce prince dans tons ses voyages, hij heeft
llgt door. Teniises enians fort
s, zijdezen vorst op al zijne reizen gevolgd,
ne kinderen zeer kart houden. Etre —
Pheure , aan het our verbonden
vergezeld. Il se fait — par la garde , hij
Tenir un cheval—, eenpaard goed in den
laat zich door de y acht vergezeilen. 11
toom houden. Etre — au yin, den wijn
ëtoit suivi' d'un seal domestique, hij was
door een' eenigen knecht begeleid; fig.
toegedaau genegen zijn, veel wijn drinwelken. Ce pays est — aux inondations, dit
espoir
ma
douleur
est
suivie
!
De
Re hoop vergezelt mijne fmart! , t. poet,
land is aan overfiroomingen blootgegeld.
tin suivant d'Apollon, de Alinerve, ten
Ce passage est — a plusieurs interpretations
difrarentes , deze plaats is aan veel verdienaar, volger van Apollo, ra;;
va, een geleerde ; volgen; toegedaan zijn,
fchillende uitleggingen onderhevig, laat
zich verbtnden aan. — le parts de q. q.,
zich op veel verfchillende wijzen uitde pal tij van ientand toegedaan zijn ,
legs en, verklaren.
dezelve aanbleven. En ce point it ne vo`as Sujetion , f. onderwerping, onderdanigheiel.
suit pas, in dit punt volt hij u niet, is
Je le tiendrai Bien en
ik zal hem we/
un prëdthij niet van uw gevoelen.
in onderdanig;leid heuden. La — aux lois
cateur, een' prediker volgen, gedurig gaan
est tin devoir du bon citoyen, de onderwere
hooren, zich aan hem verbinden. Cette
ping aan de wetten is een pligt van den
piece (de theatre) est fort suivie , dit fink
goeden burger. Cet emploi demande one
grande
les costu•
wordt flerk bezocht. 11 faut
dio ambt s'ereischt eene groomes d'un pays, men nice; de gewoonte van
to onderwerping, bij dit ambt is men
een land volgen, dezelve zijn toegedaan,
zeer gebonden,heeft men geen vrij oogenomhelzen; aandachtig toehooren, toeblik.
luisteren. Vous etiez distrait , prétez . Sulfate, m. t. de chim. zwavelzuur. Metal
moi votre attention et suivez-moi , gij waart
zwavelzuur metaal.
verfirooid , verleen mij ewe aandacht, Sulfite, in. t. de chim. zwavelgezuurd zout.
en volg mij , boor mij aandachtig aan ;
de fer, zwavelgezuurd ijzer.
fig. waarnemen, befpieden , navolgen. 11 Sulfure,
t. de chim. zwavel, yr.
faut
cet homme.la; it echappera si on ne SulFure , e, Sulfureux, se, adj. t. de chim,
le suit, men moot dien man daar navolgezwaveld ;zwavelachtig ; zwavelig. Ar.
gels; lSij ontfnapt, zoo men hem niet
gent —, gezwaveld zilver. IVIatiere — se,
,waarneemt. 11 faut — les jeunes gens sans
zwavelachtige
qu'iis s'en apercoivent, men moot jonge Sulfurique, adj. t. de chim. Acide
lieden, zonder dat zij het merken ,
velzuur (acide vitriolique).
gaan, waarnemen.
Sella, sills, m. t. de bot. zie Sainfoin.
Sujet,
onderdaan, onderzaat. Je suis sib Sulpicien, m. zie Seminariste.
— du roi de Prusse, ik ben een geboren Sultan , m. fultan, Turkfche keizer of de
onderdaan des konings van Pruisfen. Le groote beer ; een met reukwerk opgevuld
prince aime ses — s, de vorst bemint zijkusfen; fig. fam. een crouch en tiratsne onderzaten, onderdanen; reden, oornisch mensch.
zaak, drijfveér,, gelegenheid, aanlei- Sultaue, f. fultane, Turkfche keizerin;
Turksch oorlogfchipillependvrouwenkleed;
cling , vr. grond, m. onderwerp, voorwerp o. Vous lui en avez donne — , kleinfuikergebak,o. (dukaat vanwaarde.
gij hebt hem daartoe reden , oorzaak Sultanin, m. Turkschgoudgeld, omerent een
gegeven. A quel — avez - Vous fait ce- Sumac, sumach, rm. t. de bot. fmakflruik;
la? nit was oorzaak hebt gij die ge- fmak foore van yerwhout), yr.
s de Sumara, m. zeker Egyptisch blaasfpeeltuig, o.
daan? II lui a donne de grands
piainte, hij heeft hem groote geltgen- Suma tre, m. t. de mar. [sort van flormwind,
held, reden, gronden, tot klagen gegedie zich fomtijds onder,_ de keerkringen
yen. Quel est le — de son discours ? wat
verheft , en van korten dour is.
is bet onderwerp van zijn gefprek? Je n'ai Sumau, m. bore van Sinefche kat , yr.
plus rien a vous dire a , sur, ce
ik hob Sumblephare,
t. d'anat. vereeniging van
op,over,dit onderwerp u niets meet to zeghet ooglid me: den bal, yr. •
gen; t. de grain. onderwerp,eerfle naamval; Sumpit ,
foort van fchild- of tnesvisch.
t. de mid. Le — de la medicine c'est le corps Sumturn, Sumptum, m. in de paufelijke
burnain, het voor p erp der geneeskunde is
kanfelarij een tweede affchrift, uitvaardiging, wanneer de eerfie verloren is.
]set menfchelijke ligchaam; perfoon, m.
11 y a plusieurs
s qui disent daar zijn Ssuovitaurilies,
o9er alto vijf jaren van
een geltvarken, van een fchaap en ram.
veel perfonen die zeggen. Cet 'homme nest
pas un — capable de cet emploi, deze man Super, v, n. t. de mar. toezuigen. Vole
is geen perfoon , geen voorwerp gefchikt
d'eau qui est supee, een lob dat toegezogen it
door het Wier, tint er van buiten is in•
tot dien post. C'est un mauvais — qui ne
se corrigera jamais, Let is een jlecht
getrokken; prep. lat. boven.
mensch , voorweip , dat zich niet zal Superation, f. t. d'astr. onderfcheid, yer.
fchil van den loop eener planeet , die
verbeteren.
Sujct, te , adj. onderworpen, onderdanig;
fuel voortgaat, ten opzigte van den loop
onderhevig, blootgefield. Noun sommes eener andere planeet.
111/ h 3
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t Superbe, 1. haogmoed, nz. trotschbeid,vr.
deza overvloed? On se pent Wen passer de
L'esprit de —, de geest des hoognzoeds.
s, al deze overvloedige din.
toutes ces
Superbe, adj. hoogmoedig , hoovaardig,
gen kan men ,wel ontberen.
trotsch. C'est un homnte
dat is een Superieur, e, adj. opper, opperst; hooger,
hoognzoedipe mensch. Tarquin le —, Tarverhevener, meerder , overtreffend. La
quinius de trotfche. Le paon est un aniregion
e de l'air, de opperfle , bovenfle
mal —, de paauw is een trotsclz dier ;
luchtfireek. Une puissance —e, eene hookostelijk , heerlijk , fraai, pracbtig. Un
gere oppermagt. 11 a des talents, — s,
château, een prachtig kasteel. Une
hij heeft verhevene , bovengemeene ,
maison —, een fraai huis. I 1 a donne un fiekende talenten. Respectez ceux qui ont
festin
hij heeft een kostelijk , beereerbiedig degenen,
en main le pouvoir
lijk maal gegeven; t. d'hist, nat. foort
die de hoogege magt in handen hebben.
van paradijsvogel van NiettiveGuinea.
Le Rhin —, de Boven-Rijn. Ciceron etoir.
Superbement , adv. trotfchelijk,. hoovaar— a tous les orateurs de son temps, Cicero
marche et panic
hij gaat
overtrof alle redenaars van zijnen tijd.
en fpreekt trotfchelijk ; prachtiglijk ,
Les ennemis etoient s en nombre, de vie*.
kortelijk. Etre vhtu
anden wares; meerder in getal , maga.
prachtiglijk gekleed zijn.
ger. Etre — a sa place , sneer kunde hebSupercargo , zie Subrecargue.
ben ells zijn ambt vereischt. Tribunal—,
Supercatholtque, adj. zeer fijn katholijk.
cour
e, hooger , oppergeregtshof.
Superceder, v. a. nitfiellen, opfchorten;
cure, f. die de opperfte ,
ten; v. Superieur, m.
0, ophouden te fpreken.
hoogfte, voornaamfte is , het hoogfte geSupercessions, f. p1. t. de fur. uitfpraken
zag heeft; kloostervoogd, -voogdes. 11
tot kwijting van beambten, die wegens
s, men moet zline over.
faut obeir h ses
geld verantwoordelijk zijn.
hedeo gehoorzamen. Adressez-vous a la
Supercherie , f. bedrog , o.bedrieerij,fchel•
— du. convent, wend u aan de voogdes van
merij , y r. II a gagne son procespar —,hij
het klooster.
heeft zijn pieces door bedrog gewonnen. Superieurement, adv. op eene verhevener
&were , adj. t. de bot. boven. L'ovaire
overtrelende wifze, allerbest. Cela est
dessine
bet bovengedeelte der planten , waar het
dat is allerbest, uitmuntend
zaad gevormd wordt.
geteekend.
Superfetation , f. t. de phys. overbezufange. Superimpr.tnation, zie Superfetation.
ring,overbevruchting,tweede boys uchting. Superiorite, f. oppergebied , o.hoogere waarSuperficiaire , adj. van de oppervlakte.
digheid, vr.; grootere magt, overmagt,
Superficialite, f. oppervlakkigheid ; gebrek
yr. hooger gezag , 0. voorrang, m. 11 ne
aan grondige kennis, o.
aux autres, hij last
'
fait jamais sentir sa
Superficie, f. t. de geom. vlakte , oppervlaknooit anderen zijne oppermagt gevoelen.
hij haakt naar hoogere,
Il aspire a la
te. La — des corps, de oppervlakte der
ligchamen ; t. de dr. La — cede au fonds,
grratere magt. Sa charge lui donne une
zijn-ambt geeft hem een' groogrande
4vat op eenen grand flaat , behoort aan
den grondheer; fig. oppervlakkige, ligte
ten voorrang, een grooter voorregt. El/Feels van jets. Il ne sait que la — des
le est parvenue a la — de ce convent, zij
choses, hij heeft flechts eene oppervlakis tot de kloostervoogdijfchap gekomen.
kige kennis der dingen. 11 n'a effleure Superlatif, ive, adj. t. de gram. beogst, overm. de
des connoissances que la —, hij heeft Ilechts
treffend. Le degre —, on le
(graad.
overtreffende , hoogfte trap.
oppervlakkige, niet grondige kennis verk re gen .
Superlativement, adv. (burl.) in den hoogften
Superficie , le, adj. oppervlakkig, hgt , Supernutneraire, adj. zie Surnumeraire.
gering. Cette plaie West que
le, doze 1Superpartient , e, zie Surpartient.
des,
evond is flechts oppervlakkig ; fig. Un 'Superpose , e, adj. t. de bot. Graines
ouvrage
over elkander liggende graankorrels.
een oppervlakkig , niet grossdig work. Un esprit —, een menscis die Superposer, v. a. boven op plaatfen.
flechts oppervlakkige kennis heeft.
Superposition, f. t. did. het over elkander
Superficiellement , adv. oppervlakkiglijk ,
liggen; t. de geom. bewijs door dekking
naar het uiterlijke aanzien, niet gron.
of opeenligging der figuren, o.
dig. 11 n'en a parle que
hij heeft er Superpurgation, f. t. de med. overdadig en
flechts oppervlakkiglifk van gefproken.
onmatig purgeren.
N'apprendre une science que — , eene weten- f Superseder , v. n. t. de prat. uitftellen,
fchap maar oppervlakkiglijk niet grossopfchorten. On superseda a ('execution du
dig leeren.
jugement, men verfchoof de uitvoering
Superfin, e, adj. allerfijnst. Du drap
wan het yonnis.
allerfljnet taken, dock; m. C'esc du —, Supersensible, adj. t. de phis. dat aan ooze
dat is zeer fife.
zinnen ontfnapt.
Superflu, e adj. overvloedig, overtollig , Superstitieusement, adv. op eene bijgeloovige,
onncodig. Tons ces ornements sont — s,
naauwgezette, allerftiptfte wijze.
al deze verfierfels zijn overtollig. Des Superstitieux, euse, adj. bijgeloovig. C'est
choses, paroles — es, onnoodige dingen,
un homme —, het is een Injgeloovig man.
wooraen.
Superstition, f. bijgeloof, o. bijgeloovigheid,
Superfiu, m. overviced; overtolligheid, yr.
yr. Le people est sujet a la —, het yolk is
Le sage ne desire que le necessaire, it meaan het bijgeloof onderhevig. C'est une
prise le —, de wilze verlangt begeert
— de croire que le sel repandu sur la table,
flechts het noodige , hij veracht het overpresage un malheur, het is eene bijgelootollige. Les avares ne conloissent point le—,
vigheid to gelooven, dat het op de tafel gods gierigaards kennen den over y loed niet.
fres t zout een voorteeken van een ongeSuperfluite, f. overvloed, m. overtolligheid,
ink zij ; fig. overbodige ftiptheid , dingstire naanwgezetheid.
vr. A quoi bon cette —1 waartoe diem
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Superstructure, f. nutteleeze, okertollit e
pour son p y re, de fuppliatt , (meeker,
toevoeging.
vfaagt on; vergiffenis voor zijnen vader.
Super-sus , t. de inns. de hooglie discant. Supplication , f. verzoek, c. f:e.,eeking , befupinum.
Supin, m. t. de gram. lat.
La Ianeen
de ; fmeekfchrift, o. Faire une
gue Francaise n'a point de —, de Franootmoedig verzoek doen. Ii y reussic par
fche taal heeft geen fupinum (foort van
hien des prières et des — e, het gelukte
deelwoord).
hem door veel beden en fmeekingen; t.
Supinateur, adj. et m. t. d'anat. Muscles —s,
d'hist. Rom. openhjke (door den fenaat
de twee terug- , ac titerover liggende
gelaste) gebeden.
handfpieren. Le — long , de lange ach- Supplice ,
firaf, lijfgraf, vi.; hevige
teroverbuigende hantlfpier.
pen, kwelltng, mart-el:Pig , vr.; geSupination , f.
d'anat. achterover bulging
regtsplaats, vi. Condamner q. q. au
(nietigen.
der hand.
du gibet, iernand tot de flraf van de galg
Suppeclicer, v. a. met voeten trappen , perveroordeeien. Condamner q. q. au dPrnier
Supper, v. a. inllurpen.
—, Fernand ter clued veroortleelen. Les
Suppilote , I13. ilfrtkaanfehe aasraaf, y r.
s eternelles, de flrafen der hel, tie
het
Supplantal, e, adj. t . de mid. medicament
eeurige pijnen. La gravelle est un
geneesmiddel, dat onder den voetgraveel is eene hevige p1/n. Wiener q.
zool gelegd words.
q. au —, iemand tot de geregtsplaats voeonderkruiper, verfchal,
Supplantateur,
ren, geleiden ; fig. hartzeer, o. piaag ,
ker, die eenen anderen den voet ligt.
yr. C est un — pour rnoi que d'entretenir
cot honnnei , het is een hartzeer 'y our wif
Supplantation, f.onderkruiping,verfchalking.
Supplanter , v. a. onderkrutpen , het vas
dozen man to onderhouden. 11 est mon
voor de voeten lvegmaaijen , iemend
hij is mijne plaag.
den voet lig g en, yerfchalken. Its cher- Supplicier, v. a met den dood firagen. On
chent a se — Pun l'aucre, zij zoeken ela supplic;e trois assassins, men Leeft drie
kander den veer te lig g en, te deco valmoot denaars met den dood gefiraft; zeer
len; t. d'ecrit. sainte. Jacob supplanta son
pijnigen, kwellen.
frere Esail aupres de son pre , yakob on- Supplier, v. a. ootmhdiglijk verzceken,
derkreop zijnen broeder Ezau bij zijfmeeken. 11 vous supplie tres-humblement
nen vader.
de lui aceorder votre protection , hij fmeekSuppleant , m. plaatrvervanger.
te zeer onderdanig hem awe befcherSupplier, v. a. aanvullen, bijvoegen, bijming to verleenen. Je te supplie, 8 mon
doen, vervullen.
ce qui manque h un
Dieu, exauce ma priére, ik frneek oottnoecompte, hetgeen aan eene rekening ontdig, o mijn God! verhoor mijn gebed.
11, eekt bijvoegen. Voulez-vous — a cet SuPplique, f. verzoek-, fmeekfchrip. PrOe
ouvrage ce qui manque, wilt gij aanvulscumr sa
zijn verzoeAfclif if; orergey en; fmeekfchrift aan den pans om eelen, bij doen bij dit averk hetgeen ontbreekt. Si vous ne pouvez pas venir,,
nig kei kambt.
je vous suppleerai, wanneer gij niet Support , m. fleunfel, o. fleun , flat, onkunt komen, zal ik uwe platter aanderJland, m.; fig. ondeifieuning , befcherming , help, yr.
vullen; v. n. Son merite supplie au
Cette voute n'a
pas assez de
defaut de sa naissance, zijne verdienste
dit verwelf heeft geen
fleun genoeg. Le Ills est le — de sa fa.
vervult het gebrek van zijne geboorte.
mille , de zoon is de flean , de onJe suppleerai a tout ce qui manque, ik zal
aanvullen alles, in alles voorzien
des leaning van zip; geliacht. Je n'ai
point d'autie
an monde que lui, ik heb
Ivat ontbreekt.
geene andere p ulp in de wereld dan hem.
Supplement, m. aanvulling, aanvulfel,verVous trouverez Bien du — et des amis
vulling, y r. . bijvoegfel, aanhangfel, o. On
gij zult wel onderfiand s en vrienden
lui a donne taut en argent pour — de partage ,
den; t. d'art. — dans le chariot a canon,
men heeft hem zoo vas! geld gegeven ter
kalf bij den kanonwagen. d'essieu poraanvulling van zijn etfdeel. Voila le —
te roue , kali, waarop de raddrager
de ce livre , bier is het bijvoegfel , he t
aanhangfel van dit book; t. de geom. — fieunt; t. de bias. fchildhouder, -drager.
Les armes de France ont deux anges pour
d'un arc, boog ter aanvulling van eenen
s, het tvapen van Frankrijk heeft
anderen.
twee engelen tot fchildhouders.
* Supplementaire, adj. vervullend, hetgeen
tot aanvulling, vervulling dient. Vol- Supportable, adj. dragelijk verdragelijk ,
eene lijdelijlijdelijk. Une douleur
la le dietionnaire — de Airs. Landre et
ke emart ; verfchoonlijk. Cela n'est pas
Agron, hier is het aanvullingswoortien—a un homme , dans un bonnie de son
bock van de heeren Landri en Agron.
Age, aan eenen man van zijnen ouderSuppletif, ive , adj. t. de prat. Serment —,
dm is dit onverfclzoonlijk.
vervullingseed, eed , die tot vervulling
dient voor andere bewijzen , die niet Supportablement, adv. dragelijk ; pasfelijk,
tamelijk.
flerk genoeg zijn.
Suppliant, e, adj. biddend, fineekend, ver- Supporter, v. a. dragon, onderfleunen ,
onderfehrogen ; verdragen, dulden,
zoekend. je l'ai vu — prosterne a set
piecis, ik heb hem fmeekend aan zijne
den. Ces colonnes supportent la Noftte,
deze zuilen dragen, onderfchragen hot
voeten zien liggen.
le chaud, hij
Suppliant,*m.
gewelf: 11 ne sauroit
e, f. verzoeker, bidder,
kan de hitte niet v_erdragen. Il supror.
fmeeker, verzoekller, bidfier,, fmeekhij
draagt zijn
de pal. die een rmeekfchrirt inIhr
;
t.
te son malheur patiemment,
levert , on; lets te verkrijgen. Elle est
ongeluk geduldig. II faut — les infirmirepresentee en posture de — e, zij Ivor*
tes de 4son ami, men moot de zwakheden
voorgefield, afgebeeld in de handing van
van zijnen ,vriend lijden, dulden, vereene verzoekJ/er. Le .-demande pardon
dragon.
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II a supprime la lettre, hij heeft den brief
SapPose que , conj. veronderfleld dat. —
qu'il y consente,quel fruit en r2tiriez-vous?
achte?gehouden.
je supprime beaucoup
de circonstances, ik verzwijg reel
veronderfleld, aangenomen dat hij daarflandigheden. lei ti faut suppleer un mot
in toeftemme, welk nut, Welke vrucht
qui est supprime, hier tnoet men een
zoudt gif daarvan hebben?
woord bijvoeg-en, dat verzwegen is. Il
Supposer, v. a. onder/lellen, vooronderfielvent — le fait , hij evil de daad verlen, voor vast fiellen, voor waar aar.donkeren.
nemen. Je suppose que cela suit vrai, ik
vooronderfiel, dat dit waar ztj. Il ne vous Suppuratif, ive , adj. rijpmakend, etter
pas capable de cela , hij had
gevend.
niet gedacht , fielde voor vase, dot gij Suppuration, (Ulceration) f. verettering,verdaartoe niet in flaat waart. 11 avoit suppozwering 9 rijpwording van eon gezwel.
se que je m'y trouverois, hij had vo,r Suppurer, v. n. tot etter worden, etteren,
vast gejteld , dat
rnij daar zoude bedragen. La plaie commence a—, de Ivond
Vous supposez one chose impos.
begint to etteren.
vinden.
sible, gif ond,rflelt eene on ntogelijke Supputation, f. berekening , oprekening,
overrekening , yr. Dues flag, m. La —
zaak. Sur p osez un homme *eugle de
inaissance, vooronderflel veem eene, eed'un compte, d'une depense, de oprekenen blind geborenen; onderOhuiven, on;zing, optelling van cent rgkening, van
derlieken. Un enfant suppose, een endereene uitgaaf. Une — exacte, eenenaauwgefloken kind. Uu testament suppose, een
keurige berekening. Faire la — des frais
ondergefchoven, valsch testament, biterd'un voyage, den overflag van de reiskosten waken.
fle wil. Se —, zich tot voorbeeld ) opge
y en; zich in de pleats flellen. Je me Supputer, v. a. berekenen, oprekenen, oversuppose clans sa situation , a sa 'Place ,
rekenen, eenen over/lag maken- — les
ik fiel , deck mij in zijnen toefland,
depenses d'un hátimeut, d'un voyage, de
in zijne plaats.
kosten van een gebouw , van eene reis
Supposition, f. onderfielling , voornitfiel
berekenen. Supputez a quoi, a combien
ling, vastfielling. Quand name votre —
toutes ses sommes montent, bereken , eel
seroit vraie , qu'en pourriez-vous conchae?
op hoe veel al deze foramen beloopen.
eeanneer zelfs owe order:gelling zoude Supralapsaire , tn. t. sic theol. die gelooft,
waar zijn, wat zoudt gij daaruit bedat God zonder oogmerk op goede of
fluiten. Dans la — que vous le lui avez
kwade daden , van eetswigheid befloten
permis, in de vastgelling, vooronderfielheeft, eenigen te verdoemen, en anderen
ling, dat gij het hens halt beloofd; on.
zalig te waken.
derfleking , onderfcnuiving ; valfche ,on- Suprematie,
opperhoofdigheid des konings
echte yoorgeving, voorfielling. Ce qu'il
van Engeland in kerkelijke taken, door
dit Pa est une pure —, hetgeen hij zegt
Hendrik VIII in 1 5 34 vastizefield.
is eene valfche voorgeving. Ce testament Supreme, adj. hoogst , opperst , uiterst,
est suspecte de —, deze uiterfle wil wordt
verhevenst. Le pouvoir —, de opperfie ,
voor eenen ondergeliokenen gehouden.
hooglie magt. L'Etre — (Dien), het hoogSuppositoire , m. t. de med. zet-, fleekpil,
fie , oppetfle wezen (God). Au —
yr.
Il faut appliquer on — a cet enfant ,
in den uiterfien of hoogfien grand. Les
men moot bij dit kind eene zetpil gevolontes — s d'un mourant, de uiterfie of
bruiken.
laatfie wil van eenen flervenden. RenSuppbt, m. lid, medelid; aanhanger, medre a q. q. les honneurs — s, iemand de
de/sander, helper. Les —s de l'universite,
laatfie eer aandoen.
de medeleden der hooge fchool. Craindre Sur, prep. op , boven, over; aan,
; bij;
s de justice, de bedienden van het
les
tegen, onatent. — la terre, op de aargeregt vreezen. Je ne me soucie ni de
de. — mer et
terre, op, ter, land en
lui ni de ses — s, ik bekreun mij noch
zee. L'impbt — le y in, de belasting op
om hem , noch om zijne aanhangers, om
den wijn. Le livre est — la table, het
zijnen aanhang. Un — de satan, een
boek legt op de tafel. On lui decluira ce.
aanhanger, dienaar van den fatan.
la stir les gages, men zal hem dit op zijn
Suppression , f. verbod, o. intrekking; opfalaris, op zijne foldij aftrekken.
hung, affchaffing, vernietiging ; vervent a Delft — cette nouvelle, hij kwane
heeling, achterhouding, verzwijging,
op deze tijding te Delft. Its se prirent
d'un livre , het verbod van een
y r. La
de paroles , et — cela ils se battirent, zij
boek. La — d'une charge , d'un impbt, de
kwamen tot woordenfirijd ,en hierop floeintrekking , ophejfing enz. van een ambt,
gen zij elkander. Jeter les yeux — un ta..
van eene belasting; t. de pal. La — du
bleau, de oogen op eene fchilderij wer.
part, het y erzwijgen , wegmaken onderpen. Il est — son depart , izij flaat op
fieken van een nieuw geboren kind , het
zijn vertrek. Je l'ai fait — vos ordres,
van hetzelve; t. de med. —
ombrengen
ik heb het op owe orders gedaan. Juger
d'urin-e opflopping van het water. La
— les apparences, op , naar, den fchijn
— des regies, des menstrues, etc., de opoordeelen. — ma parole , op mijn woorde
flopping der maandfionden.
— le champ, terliond.
ou sons peine
Suppressure, f. zie Dissimulation.
de la vie , op levensfiraffe. Il a ete pris
Supprimer, v. a. verbieden ; vernietigen,
— le fait, hij is op de daad gevat. Je
affcnaffen, intrekken; yet zwiigen achvous recommande
toutes cho:es, ik bee.
terhouden, verdonkeren. On a supprime
veel n boven alle dingen. Les globes
ce livre, men heeft dit boek verboden.
celestes qui roulent — nos totes, de hernel ■
une
, eene wet intrekken, affchaf
fche ligchamen die boven ooze hoofden
fen, vernietigen.
legner
un ordre, eerie
cette nation, over degeesteliike orde intrekken, vernietigen.
ze untie , die volk regeren. 11 a preche
le 5ieme commandement, hij beefs over
het
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bet vijfde gebod gepredikt. Disputer —
une question , over eene vraag redetwisten. Un oiseau qui plane — la riviêre, een
vogel die over de rivier zweeft. Les
villes qui sont situees — le Rhin, de fieden die aan den Rijn liggen. Francfort
— le Main, Frankfort aan den Main.
Ma chambre donne — la rue , enijne framer konit aan de flraat spit, heeft het
vitzigt op de firaat. Ecrivez cela — votre compte, votre livre, fchrijf dat op
vise rekening, in nit boeleje. Ii l'a mis
— son testament, hij heft het in zijn
testament gezet. Avez-vous de l'argent
— vous? hebt gij geld bij u? On a
mis quaire chevaux — la voiture , seen Left
vier paarden aan het riftnig gefpannen.
11 porte un couteau — soi, hie* draagt een
'nes hij zich. II viendra — le midi, hij
zal tegen, ontrent den usiddag Isomers.
— la fin de l'automne, tegen het einde
van den herfst. Prater — gages , op onderpand leenen. Juger q. q. — la mine,
iemand naar het uiterlijke 'beoordeelen.
11 travaille
l'or, Pargent, hij werkt in
goad, in zilver.
ces contrefaites, ondertusfehen, middeletwifl. Ii est toujours — les livres , hij altijd in de
boeken; t. de bias. — le tout, in het
midden van een vierhoekig /child.
Sur, e, adj. zuur , feherp. Ce fruit est —,
deze vrucht is zuur.
Seir, e, adj. ze4 er , gewis , verzekerd , ontwijfelbaar ; veilig, zonder gevaar. Cela est —, dat is zeker. Rico n'est si —
que la mor-, niets is zoo gewis als de
dood. II viendra demain , yen suis hij
zal morgen komen , ik ben,daarvan verzekerd. Je suis — de ce que je vous clis,
ik weet dat zeker , wit ik u zeg.
Je n'en suis pas tout-a-fait ik weet het
niet geheel zeker. Il est — de son fair,
hij is van zijne daad , zaak Terzekerd.
Avoir la memoire —e , een getrouw geheugen
hebben. Ce chirurgien a la main — e, deze
wondheeler heeft eene vaste, zekere
hand. Etes-vous bien — de cet homme?
kunt gij wel flaat maken, u op dzen man
verlaten? Nous sommes
s ici, hier
zijn wij veilig. 11 a jeu hij hoofs
een zeker, onverliesbaar fpel. Cette
dchelle est — e, deze ladder flaat vast,
then kan er veilig opklimmen. 11 ne fait
pas — en ce lieu-lk , het is niet veilig
op deze plaats. Mettre q. q. en lieu —,
iemand op eene veilige plaats in bewaring brengen. Le temps n'est pas—, men
kan zich op het wader niet verlaten; h
coup —, adv. onfeilhaar, zonder twijfel , zekerlijk. Vous l'y trouverez a coup
gij zult hem zekerlijk daar vinden.
8. Le plus —, het zekerfie. Prendre le
plus —, den zekerfien weg inflaan.
t. d'hist. nat. eetbare elfrikaanSura,
fche rot , vr. surf, fura, wijnacktig fap nit eene foort van kokosnoot
van Malabar, palmwijn.
Sur et tent moins, adv. in vermindering.
Surabondamment, adv. overvloediglijk, vol
op , al to ruim.
Surabondance, f. groote overeloed ,m. — de
benedictions, groote overvloed van ze.
geningen. Il ajouta par —, hij voegde
tot overvloed nog daarbij.
Surabondant, e, adj. ores vloedig , overto;lig 2 overbodig. Pour preuve
e de sot:
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bon droit , 11 allegua , toe een overvloedig
bewijs van zijn goed rent, bragthij nog
bij. Cela est d.. j a dit, ce que vous ajoutez, est —, dit is reeds gezegd, hetgeen
gij er bijvoegt is 61 erbodig.
Surabonder, v. n. overvloeijen, ocorloepen,
to veel, overtollig, overbodig zijn. La
bile surabonde, de gal heeft ne overhand,
er is to veel gal bij hem.
Surachat, m. t. de mon. overbetaling van
het in de taunt geleverd rnetaal, yr.
Suracheter, v. a. al to drier koopen. Vous
avez surachete ce drap, gij hebt dit laseen to duur gekocht.
Suraffinage, m. al to groote fijnheid van het
door het vuur gezuiverd zilver.
Suraigu, e, adj. t. de inns. to hoog gefiemd ,
to fcherp. Un ton —, een al to hooge toon.
Surat, e, adj. Muscle —, kuitfpier. Veie, kuitader.
ne
Suraller, v. n. t de chas. wordt gezegd van
eenen hoed, wanneer hij door het fpoor
van het wild leapt, zunder aan to flaan.
Suradouiller, t. de y in. groat takee op
de lies tshoornen boven de eerfle feheute.
les , o.
Surannation, f. (in de kanfelarij) wedergelding van eon gefchrift, dat na verloop
van zekere jaren, evedesom zijne voile
kracht bekomt, verjaring, overjaring
vernieuwing. Lettres de —, vernietzwingsbrieven, waardoor verjaarde regten enz. her field worden.
Suranner,, v. n. a. de pal. orerjarig warden ; buiten gebruik rakes; ler/arena
Ces lertres ne peuvent vous servir, elles
sont surannees, deze brieven kunnen u niet
meer dienen, zif zijn verjaard, to lang
blijven liggen. Une mode surannee, een
verouderd gebruik. line beaute — de,
eene verouderde fchoonheid.
Sur-arbitre, m. opperfeheidsman.
Surard, adj. in. Du vinaigre , azijn van
vlierbloemen.
Surbaisse, e, adj. t. d'arch. Une yoke
e,
een ingebogen, flaauw eirond gewelf.
Surbaissement, en. E. d'arch. nardrukking
inbuiging (van een gewelf), yr.
Surbande, f. t. d'art. overfi,anning van den
haan ; t. de chir. bovenfle zwachtel , m.
Surbau, m. hoofd van een luik, o.
Surbout, m.draaijend flak hout op eene fpil,o.
Surcase, f. plaatfing van drie ofvier fchifven op dezelfde slam op het tiktakbord.
Surcens , t. de feod, buitengewone eijns.
Surcharge, f. buitengewone last, overlast,
overlading. La poutre porte dejk beaucoup , cette — la fait rompre, de ,balk
draagt reeds veel, doze overlast doet
hem broken; fig. granter bezwaar. o.
est pauvre , et pour — it lei est survenu deux
enfants, hij is arm, en nu heeft hij tot
gr Doter bezwaar nog twee kinderen
bekomen.
Surcharger, v. a. overladen, to greaten last
opleggen, to veel bezwaren. Vous avez
surcharge ce cheval, it ne sauroit aller,,
gij hebt dit paard overladen, het Ran
niet gaan. — un penile d'impOts, een
y olk met belastingen to veel hezwaren. 11
est surcharge de deems, hij is met fchulden overladen, fleekt diep in fchulden.
Se — l'estomac, zich de maag overladen.
Surchauffer, v. a. t. de forg. le fer, het
iizer (in cone groote blue) verbranden.
Acier surchauffe, verbrand final.
r-1'.1111 5
Sur

1234
S IT R.
Surchauffures, 1. p1. fcheuren in het fiaal.
Surcilier,
d'anat. uitwendige
heid boven tie wenkbraauwen, yr.
Surcompose , m. t. de chim. dubbel zamengefield ligchctam, ont/iaande door de
vet menging van meet- zamengefielde ligchamen , o.
Surcompose , e, adj. t. d.9 gram. dubbel zamengefield. Destine j'ai eti dine; j'aurois
en fait plutOt , sow; des temps — es,
zoo dra ik te middag heb gegeten gehad ; ik zoude eer gedaan gonad hebben , zijn dubbel zamengefielde tijden ;
t. de hoc. meer dan twee maal zamengefield. Des feuilles — ens, a'ubbel, meer
dan twee maal zamengeflelde bladeren.
Surcosteaux , m. pl. t. d'anat.ffieren boven
de ribben, yr.
Sur9ot , m. bovenrok van voorname rilke
vrouven.
Surcroissance, f.tegennatuurlifke uitwas,o,
Surcroic, m. overmaat, toegift, vertneerderteg , toeneming, vergrooting, yr. aan.
was, m. Un grand — de provisions, eene
groote overmaat van voorraad. Par un
— de bonheur, door eene toeneming van
geluk. — de puissance, vermeerdering
van magi. Pour — de misere , tot eene
toegift, tot overmaat van ellende.
Sarcrultre, v. n. uitwasfen. Faire manger
la chair qui surcroit en tine plaie, het
yleesch doer wegbijten, dat nit eene
aivond ultwast.,
t. de bot. mosfienge1,.
Surcule ,
Surculeux , se, adj. t. de bot. met /length ,
nieuwe fcheutjes voorzien.
Surdatie , adj. een weinig doof:
Surdemande, f. onmatige eisch, m. overvraging , yr.
Student, tand, die boven eenen anderen uitgroeit; tand die langer dan de
anderen is (bij de paarden).
Surdite , f. doofheid , doovig/oeid. Guerir q.
iemand van de doofheid genezen.
q. de la
Surdorer, v. a. oververgulden.
Surdos, m. t. de sal. t ugnem aan het tuig
van een paard.
vlierboom.
Sureau,
Surecot , m. zie Subrecot.
Surelle, m. gemeene zuring, yr.
SOrement , adv. zekerlijk , gewisfelijk,
voot zeker.
Suremincnt, e, adj. uitfiekend, boven Ales
verheven. Une vertu — e, eene uitliekende deugd.
Surenchére, f. hooger hod, o. hooger bieding , Yr. On alloit lui acri uger la maison, mais un autre fit one — Sur lui, men
Wilde hem het huts toewijzen, maar een
ander deed een hooger bed dan hij.
Surenchdrir, v. n. hooger , nicer bieden dan
een ander. 11 a surencheii sur moi, hij
heeft meer geboden dan ik.
Surdpineux, se, adj. Muscle —, /Pier boven den ruggegraad, over het fchouderblad , die den arm in de hoogte trekt.
$urdrogation , f. overto!;.gheid , meer dan
men fchuldig, verpligt is. Oeuvres de
, overtollige goede werken, boven hetgeen men verpligt is.
Surdrogatoire , adj. meer, dan men fchuldig is.
Surestarie, f. de tijd, welken eon koopivartier 'anger in losfing ligt, dan het eerst
bepaald was.
Suret , te, adj. zuurachtig, een weinig
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'rang. Cette pomme est — te, deze appel is zuurachttg.
Surete, f. zekerheld, verzekering, veiligheid. Etre en —, in veiligheid zijn.
n'y a pas de — en ce
, op deze
plaats is geene veiligheid. 11 n'y a plus
de — dans Les rues pendant la unit, des nachts
is er geene veiligheid meet- op de liraten. Mettre q. q. en lieu tie iemand
in verzekering zetten. La — de conscience, de gerustheid, kalmte van het
geweten. Carte de —, verzekeringskaartje.
je vous preterai la somme ; mai g 014 est ma— ?
ik zal u deze font leenen , maar waar is
sniffle verzekering, mijn onderpand? La
— de la main , de vastheid der hand.
Surface, f. oppervlakte. La — de la terre,
de oppervlakte der aarde; t. de geom.
vlakte , grootheid, die alleen lengte en
breedte heeft, zonder date. Une
rec.
tiligne, eene regtlijnigt viakte.
Surfaire, v, a, ovetvragen , te hoog op prijs
to hoog fchatten. Ce marchand
surfeit ses merchandises , deze koopman
overvt aagt zijne koop waren. 11 vend sans
hij verkoopt, zonder to overeifchen.
Surfaix , m. boventiem van een paard.
Surfeuille, f. t. de hot. buitenhuidder bloem.
knoppen.
Surfieurir, v. n. nableeijen. Cet arbre commence deze boom begint te bloeijen (nadat hij reeds yruchten beef: gogeven).
iere, adj. t. de cont. Cens
Surfoncier ,
Surente — iere, tweede grondcijns , route.
Surgarde , m. tweede wacht, bij., toeziende wacht, yr.
Surge, adj. f. Laine ruwe, ongewasfcLene wol, zoo als zij van de Jchapen
kotnt ; t. de pap. Pate—, to donne lijm,pap.
Surgeon , m.(rejeton) fcheut , n2. fpruit,vr.
Cette souche a beaucoup de — s, deze
f/am heeft veel fcheuten ; (vieux) (Issu ,
descendant). 11 est — de hi race de Charles V, hij is eene fpruit nit den flan;
van Karel V. d'eau,kleine vat erfprong.
t Surgir, v. n. t. tie mar. aankon2en, aana
landen. — au port , inn de haven aankomen.
Surglacer, v. a. met eene blinkende kieur
beleggen.
rhaussement , m. opheffing , verhooging, yr.
d'une yoke, des merchandises, verhooging van een gewelf, der koopwaren.
Surhausser, v. a. t. d'arch, et de cow. verhoogen, hooger waken. — une voilte , le
Suprix des merchandises, een gewelf, den
prijs der boopwaren verhoogen.
Surhumain , adj. bovenmenfchelijk.
Surbumérale , adj. Veine
ader yan het
fchouderbiad.
Sari, zie Sure.
Surikate , m. kleine rclioone marmot yan
Suriname , y r.
(Surcharge.
Surindict,
onmafige belasting, yr.; zie
Surinstitution, f. tweede inlielling in een
kerkelijk ambt.
surintendance, f. oppertoezigt , opperbewind,
o. 11 a la — des vivres, hij beef: het oppertoezigt over de levensmiddelen. La
— des jardins du roi, het oppertoezieners
ambt over de tuinen; de waning van eenen oppertoeziener.
Surintendant , te, f. opperbewindhebber, oppertoeziener , opperbewindhebbersvrouw , oppertoezienfier. Son frere
est — des batiments du roi, zij; broeder
is
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se — le , bovennatuurlijke oorzaak. Cet
(-re oppertoeziener over de koninklijke
enfant a un esprit —, dit kind heeft een
4ebouwen. Elle est la — de la maison, zij
bovennatuurlijk verfland.
:5 de oppertoezienfler over het huffs.
Surjald, e, Surjalle, e, Surjouaille, e, adj. Surnaturellement, adv. op eene bovennatuur.
lijke wojze. Cela pent se faire —, dat
t. de mar. Un cable —, une ancre — de,
kan op eene bovennatuurlijke wijze ge-een onklare kabel , anker,, wanneer de
beuren.
kabel zich om den balk of den flok van
Surneigees, adj. f. pl. t. de chas. Voies —,
het anker gejlingerd heeft.
wegen, waarop de fneeuw gevallen is.
Surjet, in. t. de coutur. overhandlche naad,
vr.; t. de corn. hooger bod boven eenen Surnie , f. t. Whist. nat. foort van roofyo.
gel, fperweruit (chouette epervier).
anderen.
Sur.j.etant, m. t. de jur. over. , hoogerbieder. Surnom, m. bijnaam. Henri IV , Frederic
II se sont acquis le — de grand , Hendrik
overhands
naaiSurj etcr, v. a, t. de concur.
IV, Frederik II hebben zich den bijjen ; t. de coni. meer bieden dan een ander.
Surjurer, v. a. vergelijken den eed van Sunaarn van groot verworven.
rnornrner, v. a. eenen bijnaam, toenaans
verfcheidenen tegen dien van den miscipion surnomme l'Africain, Scigeven.
dadiger.
d
pio , bijgenoemd de tifrikaan. La pos.
Surlendemain , in. de tweede dag daarna.
tdritá le surnomma le sage , de nakomeling.
Le — de son arrivde, de tweede dag na
fchap gaf heal den naam van de wijze.
zijne aankomst.
Surliez
le
Surnuindraire,
adj. overtallig, haven een
takelen.
Surlier, Iv. a. t. de mar
zeker getal.
bout' de ce cable, betakel het einde van
*Surnuindrariat, in. tijd gedurende welken
dit kabeltotow.
iemand overtallig bluf f:.
Surlieure, f. t. de mar. betakeling,
Suron
ou Ceron , in. t. de coin. bawl goede•
-eenen
lendejiuk
van;
Surlongel, f.lt. de bon'.
ren , Welke in eene ruwe osfenhuid geos, o.
naaid is , yr.
Surmarcher, v. n. t. de chas. op hetzelfde
Suros , in. hard gezwel aan de pooten der
fpoor terugkeeren.
paarden
5 overbeen 5 o.
yr.
zwartachti
ge
kleur,
Surmd on surinech ,m.
Surme, m. zeer bruilchende Egyptifche trom- Sur oxigënation , f. t. de chim. overzuring,
de
hoogfie
graad van verzuring.
pet, yr.
Surmener, v. a. t- de man. — uecheval, een Sur-oxigend , e, adj. t. de chin;, overzuurd.
Surparciculiere , adj. f. t. d'arith. et t. de mus.
paard afriiden, afjagen.
Proportion —, yerhouding , welker grootlie
f o vermaat.
S urm esure , F.
teronnietmeer dan eens den kleinfien be-Surroontable , adj. p. u. overkomelijk.
vat;
dubbel geteek.end (coot).
Surmonter, v. a. na boven, boven opdrifvon, boven liijgen. La riviere s'enfla tel- Surpartient, e, adj. t. d'arith. de geom. over.
deelend. Raison — e, verhouding van
lement qu'elle surmonta les quaffs, de ritwee grootheden, daar de eene de andere
'vier zwol zoodanig op, dat zij over de
eons, en nog daarenboven een juist op.
kaaifen liep. Au deluge, l'eau surmongaand gedeelte bevat,
toit de quinze aunes, couddes, les plus halltes montagnes, bij den zondvloed fieeg Surpasser, v. a. overtreffen , te boven gaan;
hooger zijn. Cette entreprise surpasse
het water vijftien ellen boven de hoogtous les ouvrages de l'autiquitd, deze onfie b ergen. Quand Phalle est melee avec
derneming overtreft alle werken der
de Pen, l'huile surmonte, wanneer olie,
oudheid. Ce chêne surpasse en hauteur tons
words,
flijg;
met water vermengd
wor
5
les arbres d'alentour, deze eik is hooger
olie in de hoogte, drijft de olie boven
dan
alle boomen in de rondte. 11 me
overwinnen,
overtreffen,
to
ge.
op ; fig.
surpasse de toute la tote, hij is een hoofd
inset gaan, overkomen. — ses ennemis,
grooter dan ik; fig. — q. q. en science,
zijne vijanden overwinnen. 1.1 le suren richesses, iemand in kunde, in rijkmonte en eloquence, hij overtreft loom
dom overtreffen. Cela me surpasse, sur.
de
grander
diffiin welfprekendheid. —
passe ma partie, dat gaat boven mijn ver.
cultds, groote zwarigheden overkomen ;
hand, begrip. .,e — soi-môme , v. r. zich
t. de bias. Piece — de, een tick dat nog
zelven overtreffen. 11 s'est surpasse luiUn
chevron
een ander boven zich beef:.
d'or — é crime &one, eene gouden fpar memo, hi/ hoof: zich zelven overtroffen.
met eene flar daarboven. Se —, v. r. — Surpayer, v. a. to duur, to veekbetalen.
Ces chaises ne valent pas taut, 'Vous les
soi-méme, zich zelven overwinnen.
avez surpaydes, deze floelen zijn zoo veel
Surmoule, in. tweede vorm , yr.
niet waard, gij hebt ze to duur betaald.
Surmouler, v.a. eenen tweeden vorm waken.
C'est vous — que de vous dormer tant,--*
Surmat, m. t. de vign. ongeperste most.
zoo
veel to geven, beet u to dour betalen.
Surmulet, in. t. d'hist. nat. zeebarbeel, foort
Surpeau, f. zie Epiderme.
van zeehaan.
van een .zwaar
Surmulot , m. t. d'hist. nat. groote zeerot, o. Surpente , f. t. de mar. topreep
jijn of take!, yr. touwl, waarin het
Surnager, v. n. bovenop drill/en, -zwemmen.
,
waarmede
het
rdt
hijschtouwgehaaktIvo
Le liege surnage sur l'eau, de kurk drijft
gefchut enz. wordt op- of voortgetrokken.
op het water ; fig. A la longue, les erreurs disparoissent, et la veritd surnage, ,Surplis, m. koorkleed; -hemd van eenen
priester, o.
op het laatst, met der tijd verdwijnen de
belling, yr. liand ,
dwalingen, endewaarheid blijft fiaande , Surplomb, m. t. (Parch.
die niet lsodregt, waterpas is, m. Ce nub!
zwemt boven.
est en —, die muur heft over, is niet
Surnaitre, v. n. boven opgroeijen. Un rowaterpas.
Bier qui surnalt an chene, een rozenboomp.
Surplomuer,
v. n. overhellen , overhangen,
ie, dat op den eikentoom groeit.
nit, loodregt , nits wasetpas zifu.
Conaairel, le,.adj. bovennatutirlijk. Can.
Sur.
it
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Surpluses, adj. f. t. de chas. V oie3- ,fpeor
van het lvild op het natte Eras.
Surplus , in. overfchot , o. 11 n'y a pas de
er is gees overfehot , daar is joist
zoo veel als er zijn moet. Je vous quitte
le ik lacit u het overfchot. Au —,
adv. voorts , veer het overige, verders ,
behave flat. 11 a quelques (Wants, mail au —
il est honnete homme, hij heeft eenige
gebreken , maar p oor het overige is hif
braaf, ten eerliik man
Surpoids,
overwigt, 0. ddorflag ,
Surpoil,
(trousseau) uitzet van kinderen, die mess uithuweliikt.
Surpoint,
t de col. . affchraapfcl der ge.
looide huiden, o.
Surposer, v. a. boven leggen, plaatfen.
Graines — ees, zaadkorrels, die in de
lengtc op el,:ander liggen.
Surpousse , f. t, de bot..naftheut naloot.
Surprenani, e , adj. verbazend, wonder briar,
verwonderlijk, vent asfend, enz. , ..zie
Surprendre.
Surprendre, v. a. overvallen, overrompelen,
betrappen, y es rasfen ; verfchalken, bedriegen , nij den netts hebben; verbazen, bevreemden, ontgellen, verwonderen. On la surprit dans les bras de son
arrant, risen betrapte haar in de armen
van hares; minnaar. La ville a ate surprise, de find is overromield geworden.
Separons nous; je cra ns qu'on ne slots surprenne, laat ons vrees dat men
ens zal orervallen. La pluie nous surprit,
de regen erviel ens. 11 est bun aise de
— les simples, bet is gemakkelli k de onnoozelen te verfchalken. Vous ne ponvez
manquer d'Ctre surpris, op daze wijze inset
gij bedrogen lvorden. Liefiez-vous de lui,
it vous surprendm, vet trouts hem niet,
hij zal zs bij den netts hebben. 11 s'est
laisse — par T,ses promesses, hij heeft zich
laten verfchalken door zijne betoften. —
le secret de q. q., achter iemands geheitn
komen. Cette nouvelle m'a exttêmement
surpris, daze tifding heeft mij zeer verbaasd, bevreemd. Je fus surpris de sa
hardiesse, ik was vcrwonderd over zip/6
koenheid , goutheid. je suis surpris qu'il
Fait fait, de ce qu'il l'a fait sans e'en právenir, ik ben verwonderd, het verwondart dat hij 'set gedaan heeft,
zonder mij van te voren daarvan kennis te geven. Elle est Wive beaute surprenante, zij is van eene verivonderlifke
fchoonheid. 11 n'est pas surprenant qu'il
I'ait refuse, het is niet to verwonderen,
dat hi5 het ge eigerd , afgeflagen beef:. La
chose est vraiement surprenante, de zaak is
waarlijkverbazend. 11 est surprenant de le
voir, het is verwonderlijk het te zien.
Surpris, e, adj. et part. zie Surprendre.
Surprise, f. verrasfing ; verfchalking ; overachterhaling overronspeling ;
verbazing, ontfleltenis, verwondering,
y r. bedrog, o. list, y r. misflag, m.
Cette — fut Bien grande , deze verrasfing
was zeer groot. Jugez quelle fist ma —
en le voyant, oordetl, hoe groat mijne
verrasfing was, toen ik hem zag. 11 se
rendit maitre de la place par —, hij maak.
te zich meester van de plaats door, bij
overrompeling. C'est une strange dat
is cent vreemde verfchalking. Cet accident a cause une grande
die voorval
heeft eene greote erbazing, verwoods-
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ring veroorzaak't. Il l'a fait par —, hij
beeft het door list gedaan. I1 e,t tombs
, hij is in eenen misflag
dans une
vallen; fluk, gedeelte van het lviizerwerk in een zakharologie ,
Surquerir, v. a. met onbefcheidenheid onderrragen.
Surrc:nal , e, adj. t. d'anat. boven de nieren
liggende.
Sursaut,
Reveiller en — 7 met fchrik
wakker warden, ontwaken.
Surseance, t. de pal. opfchorting, ver.
fchuiving , y r. uitfiel o. Toutes choses
derneurei,t en —, (tiles blinft oPgeichort.
Line — de trois mobs, een ustfiel van drie
maanden.
tsrseinaine, 1. de week van te voren ofdaarna.
i'ursemer, v. a. overzetailen, op nieuw be.
zaaifen.
Surseoir, v. a. et n. uitgellen, verfchuilen,
opfchorten. On a sursis cette allaire 7 men
heeft die zaak opgefchort., Faire une
execution, een doodregt, de a'oltrekking
ran een vonnis uitgellen. L'election
sursise, de verklezing wertl aitgefield.
Ob,
othhorting, y r.
Sursis,
een ui tflel verb ijgen.
tenir
Sursis , e, adj. et part. zie Surseoir. .
t. d'alg. de vierde
,%3ursolide, adj. et
magt eener groothad; t. de geom. Un
probleme eene opgaaf die alleen door
koogere krommen darn de kegelfneden kan
opgelost worden.
to
Surtaux , m. overmatige,
usage fchatting , yr.
Surtaxe , f. fchatting nog gevoegd bij eene
andere, zeer usage fchatting„
Surtaxer, v. a. te hoog fchatten, overfchatten. II se plaint qu'on Pa surtaxe s hij beklaagt zich, dat mess hem te hoog ge[hat, beef:.
Surtondre, v. a. t. de drap. — la laine, de
gruyere punten der wol aftoppen your
dat dezelve gewarfchen wordt.
algefnedene flechte wol.
Surtonte,
Surtout, o t et rok , jas ; Nein bagagiekarretje, o.; t. de fond. vorm, die de
andere vormen in zich bevat , en die het
nuur moet verduren; t. d'orf, zilveren
olie- en azijn flelletje , 0.; adv. vooral ,
bovenal, vootnamelijk , hoofdzakeiijk.
Surveillance, f. toezigt, opzigt, o. waak.
zaamheid , vr. Les enfants out besoin de
la — de leers parents, de kinderen hebben
het toezigt hummer ouderen noodig.
Surveillant, e, adj. achtgevend, waakzaam,
opmerkzaam, zie Surveiller.
opziener, opzigter,
e
Surveillant, in.
opzienfler.
Surveille, tweede dag voor een fees: of
anderen bopaalden dag. 11 arriva la—
de noel , de sa more, du combat , hij kwarn
den tweeden dag voor kersmis, voor zijnen flood, voor het gevecht.
Surveiller, v. a. et 13. ergens voor waken,
toezien, het oog over bets hebben. Un
general d'arinde doit — a tout ce qui se
passe, een generaal over het leger moot
op alles, wat voorvalt , een wakend oog
hebben. Il est trop surveillant, hij ziet
to veel op alles, hij goof: op alles
Survenance, t. de jur. onvoorziene aankomst, onverwachte komst. Une donati•
on est revocable par — d'enfants, eene erf.
making is herroepelijk, wanneer nog on'erwacist kinderen komf:n.
Sur..
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Survenant, c, adj. et s. onverwachts
mend, die onverwachts komt. 11 y a encore place pour les - s er is nog plaats
voor de onverwachts komenden.
Survendre, v. a. te duur , haven den prijs
verkoopen. On lui a survendu cette inaison ,
men heeft hem dit twit te duur verkocht.
Survetur, v. n. onverwachts komen; over
komen, overvailen. Ils jouoienc dans le
jardin, lorsque leur maitre est sunenu, zij
fpeeiden in den ruin, toen hen ineester onoerwaclzes kwam. 11 survin: on
orate, corvine on alloic partir, er kwam
een onweder,, toen men wlide vertrekken. 11 lui est - one maladie, eene ziekte is hem evervallen.
Survente, f. verkooping boven den prijs of
de waazde ; to dare verA:oop, m.
Surventer, v. n. t. de mar. overmatig, meeidan florin wnaijen.
Survenu e , adj. zie S urvenir.
Survétir, v. a. aver andere kleederen aan
then, aantrekken.
Survider, v. a. uitgieten hetgeen te vol is,
afschudden. Le verre est trop plein it foot
en - en peu, het glees is to vol , men
meet er beat uitgieten. Le sac est trap
plein, survidcz une partie dans on autre,
de zak is to vol, doer er een gedeelte
nit in eenen anderen.
Survie, f. t. de peat. overleving, langstlevendheid.
Survivance, f. opvolging ice een ambt no
iemands overliiden. Avoir la - d'une
charge, de toezegging hebben van eenig
ambt , nn den dead van den tegennoore
digen bezitter.
Survival-icier, m. overlevende, die het regt
van overieving of opvolging van eon ambt
heeft.
Survivant, e, adj. langstlevende, oyerlevend; m. et t. langstlevende. Le - aura
tout le Wen, de langstlevende zal al het
goed hebben.
Survivre , v. a. overleven. Il a survecu
p!usieurs de ses arnis , hij heeft verscheidone van zijne wienden overlentd ; oak
somtijds v, a. Le pore survivra encore ses
enfants, de vader zal zijne kinderen nog
overleven. - a soi-métne, se -,
me , zijne zinnen en zielskrachten (door
ouderdom enz.) verliezen. - a son honneur , a son bien, zijne eer, zijn goed
voor zijnen dood kwijt zijn. Se voir —
dans ses enfants, zich in zijne kinderen
zien herleven.
Sus, prep. op, boven, over. Courir - a q.
q. , op iomand losgaan, hem aanvallen;
t. de prat. En -, adv. daarboven. 11 recoit premifrement /a moitie , et le quart en
- de l'autre , on:vangt y ear eerst
de heeft , en daarboven nog het vierde
gedeelte van de andere Quatre florins et le quart en — font cinq florins, vier
gulden, en het vierde gedeelte daarboven, waken vijf gulden. IVIectre- (vieux)
aantijgen, beschuldigen (thiputer); interj.
op !, op ! - buvons chantons et dansons ,
op ! op! laat ons drinken, zingers en dansen. Or - ,lites nous! nu welaan , zegt ons!
Susain on sustn, m. t. de mar. halfdek achtervankenet , o.
Susanner, v. ou se -, v. r. t. de dr. door
het verzuim of niet vervolgen eerier zaak
in jaar en dag, zijne kracht verliezen,
zie Surauner.
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Sus.bande, f. t. d'art. - d'airut tappetsdekplaat.
t. de fauc. kropziekte der valSus-bee,
ken, yr. soort van hersenvloed, m.
Susceptibilite, 1. vatbaarheid, gevoeligheid;
zij
neiging, Elle est d'une extiêtue
is zter gevoelig.
Suscepnble, adj. vatbaar, bekwaan; om te
on4`vangen of aan to nemen. Etre — du
biers et du mal, voor het goede en kwade
(lee orde.
vatbaar zij n.
Susceptive, f. aanneming eerier geestelij..
taf
van
Bengalen
, o.
Sus,:es, t. de corn.
Suscitation, f. aanzoek'ing , aansporing,
aanporring, aandrijving, aanzetting.
Faire q. a la - d'un autr. iets op
aanzetting , op fierke aanrading van eenen anderen doen.
iusciter, v. a. verwekken, aanporren, berokkenen. Dieu a suscite des prophêtes,
God lee ft profeten verwekt. - lignde
son fr:.re, zijn ‘47 broeder zaad, kinderen
verwckken. une quenelle, eenen twist
berokkenen. II les a suscites contra moi , hij
heel: hen tegen mij aangezet , opgezet.
Suscriprion, f. opschrift, o. Mettre la —
une lectre, het opschrift op eenen brief
zetten.
Susdit , e, adj. bovengemeld ,bovengenoemd,
bovengezegd, Le - sieur,, debiteur, de
bovengenoemde beer, schuldenaar. La
- e somme, de bovengemelde som.
Sus-epineux , zie Surepineux.
zie Susain.
Sus-maxilliaire, m. et adj. t. d'anat. Le -,
le nerf-, de bovenfie kakebeenzenuw,, yr.
Sus maxiil/o nasal, no. et adj. t. d'anat. Le -,
le muscle -, de z.amentrekkende spier
der netts, yr.
Suspect, e , adj. verdacht. La chose me pa.roit - e, de zaak schijnt mij , komt miff
verdacht voor. , e rendre -, zich verdacht waken. Depuis ce temps-la, on le
tint pour - , sedert dien tijd hield men
hem verdacht. Un lieu -, eene verdach•
to plaats. Une conduite - e , een verdacht gedrag , een gedrag , waarvan men
een kwaad vermoeden heeft. 11 est - de
vol, hij words wegens verdacht;
s. een verdacht mensch. On arréta les
s, men hield alle verdachte perso.
nen aan.
Suspecter, v. a. p. u. verdenken. Etre suspectd, in verdenking zijn.
Susrkendre, v. a. hangen, ophangen. — s,
ch. en l'air, iets ia de lucht ophangen.
Un miroir suspendu a un don, eon aan
eenen spijker opgehangen spiegel. Une
voiture mal suspendue, eon rijtuig dat
Hecht op zijne riemen hangt. La terre
est suspendue dans Pespace, tre aarde
hangt, zweeft in de ruimee. Une clef
demeure suspendue a ,une pierre cl'aimant,
een fleutel blijft aan eenen zeillieen
hangen; fig opschorten, uitfiellen.
ne faut pas - les affaires pressantes, men
moot de dringende zaken niet opschorten. Ce marchand a suspendu ses palements , doze koopman heeft zijne betalingers uitgefield. Suspendez encore en
peu votre jugement sur cola, schort uw
oordeel hierover nog wat op. Il est
core suspendu et irresolu, hij is nog be.
fluiteloos en onbepaald. 11 suspend entre
l'esperance et la crainte, hij zweeft nog
tusschen hoop en yrees; voor eenigen
tijd
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tijd van ,een ambt ontzetten. Il a eté
suspends de ses fonctions pour trots mois,
hij is van zijne an2bten voor driemaanden ontzet (gesuspendeerd).
Suspens , adj. m. voor eenigen tild van
een ambt ontzet, afgezet. Un pretre
een priester, die voor eenigen tijd van
zijne bediening afgezet (gesuspendeerd)
is. En —, adv. in twijfeI, in onzekerheid , onbepaald. je suis en — de (sur)
ce que je dois faire, ik ben in onzekerheid
aangaande hetgeen ik does; meet. Tenir
q. q. en —, iemand in onzekerheid houden. Cette affaire demeure en —, deze
zaak blifft onbepaald.
Suspense ,
ontzetting van ecnig ambt
voor eenigen tijd. 11 n'ose pas précher
pendant sa
hij durft flies. preken gedurende zijne ontzetting.
Suspenseur,m.t. d'anat.fpier der teelballen,vr.
Suspensif, ive, adj. t. de jur. ophoudend ,
opschortend. Un appel , een beroep op
hoogere regtsbank , waardoor het vonnis der regters wordt opgeschort.
Suspension, f. opschorting , schorting, op.
Hording. La — de l'execution (run jugsmeat, rte opschorttiag der voltrekking van
een venni:. — des paiements d'un negociant, de ophouding, schorfing der betalingen van eenen koopman. La — (ParInes, wapenflilfiand, wapenschorfing;
ontzetting van een ambt (voor eenigen
tijd). On 11, i a donne la — de sa charge,
men heePt hen; voor eenigen tied van
zijn ambt afgezet (sucpenge gegeven) ; ,
t. de thet. ophouding (van gedachten der
toehoorders); t de mec. Le point de —
d'une balance, de ophangingspunt eener
weegschaal." (schaal, enz. hangt.
Suspensoir, in. de hack, waaraan eene weegSuspensoire ou Suspensoir, m. t. de chir.
breukban'd om eene breuk veer to komen.
Snspente, f. t. de mar. om denLbezaansmast
gelegd touw, o. de borg, ock de borgketting van de onderra.
Suspicion , In. t. de pal. argyaan,
vermoeden o. achterdocht , verdenking, vr,
Une fondee, een gegrond vermoeden.
Il a donne — de l'avoir fait, hij heejt ach.
terdocht, verdenking gegeven van het
gedaan to hebben. (bulging gaat, o.
Suspied,m.leesr aan de sporen,dat over de voetSuspireux, zie Singliltueux.
3uspubien, ne, adj. t. d'anar. Artere — ne,
(epigastrique) Ilagader van den smeerbuik.
Susseiement ou susseyement, m.fissen, o. ge.
brek in de uitspraak , wanneer men j
alt z, en ch als c uitspreeAt.
Sustentation, f onderhoud, voedsel, o. onderhouding in het leven , voeding, yr.
11 faut manger pour la — du corps et des
forces, men moot eten tot onderhoud,
voeding des ligchaams en der krachten.
Sustenter, v. a. onderhouden , voeden. — le
corps, het ligchaam onderhouden. Le
pain sustente beaucoup, het brood voedt
good. 1- 1 n'a pas de quoi se — 5 hij kan
kid; niet voeden, geen onderhoud verse/leen. Cel ia suffit pour — ces pauvres,
dat is genoeg om deze armen to voeden,
to onelerhouden.
Sustentifique, adj. dat voedt, onderhoudt.
Sus-tonique, F. t. de mos. noot boven den
grand- of hoofdtoon.
Sutur, m. t. de pech. soort van harpoen in
het nand gebruikt wordende.
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Sutural , e adj. t. de bot, van Penes; neat?
komende.
Suture, f. t. d'anat. naad, vs. Les — s rite
crane, de naden in het bekkeneel; t. de
chir. naad, hechting eener versche wonde. — coronale, kroonnaad; sagittale,
piflnaad; t. de bot. naad voeging,flreep
in de Iengte op de bladeren, enz.
S uzerainete f. opperleenheerschappij.
Suzerain, e, adj. r. de fend. het opperleen betreffende. Seigneur —, opperleenheer.
'Svelte, adj. t de peint. de sculpt. rank,tenger,
los, ongedwongen. Une figure —, eene
ranke fikuur. Une colonne —, eene ran.
ke, dunne
(genheid,losheid.
Sveltesse, f.rankheid,tengerheid,ongedwon.
Swertia, f. t. de bot. plant van het geflacht
der gentiaanwortel, tarant.
Syacon , m. zekere ilmerikaansche vogel.
lie tgeen onder SY niet gevonden wordt,
fleas onder SI.
Sybêrite, f. t. de min. roede fchorl uit Sibeo it.
Sycerote , f. zie Siberite.
SyetiitiA, m. zie Sarcome.
Sycomancie ou sycomautie, f. waarzegging
nit vijgenbladeren.
Sycomore , m. moerbezie-vifgeboom , Oartersche Wilde vijgeboom.
Sycophante, m. t. d'ant. verklikker, aan.
klager,, aanbrenger.
ycophantin , m. koddige tafelschuimer.
Sycose, 1. t. de chir. gezwel op het fonds.
ment , op het achterfle o.
Syllabsire, adj. 4 b c spel- of leesboekje,o.
Syllabas, m. klein woordenboek, o.
Syllabe, f. lettergreep , yr. woordlid, o.
Un mot de deux — s, een woor4 vats
twee lettergrepen.
Syllaber , v. a. lettergrepen lot woorden
makes; , spellen.
Syllabique, adj. lettergrepig.
Syllabisation, f. het waken van lettergre.
pen, het uitspreken van dezelve, de
spelling.
(pen verdeelen.
Syllabiser, v. a. schikken , door lettergreSyllepse, f. t. de gram. figuur in de spraakkunde, waardoor twee verschillendeper.
sonen of woorden onder lin woord bevdt
wooden. Il est six heures, au lieu de di•
re, it est la sixieme heure, est une —, het
is zes, uren, in plaats van de zesde
our,
eene syllipse.
Syllogiser, v. n. t. de log. zie Argumenter.
Syllogisme, ni. t. de log. fluitreden, vr.
Syllogistique , adj. tot de fluitreden behoo.
rend.
Sylphe ou sylphide, 1. luchtgeest, m. Croire aux —s aan de luchtgeesten gelooven.
Sylvain, m. t. de myth. boschgod ; t. d'hisre
nat. zekete kapel , in het bout zich onthoudende ; snort van aap, boschduivel.
Sylvane , f. t. de miner. filvanerts, tn.
ylvanite, m. t. de miner, silvaniet, soort
van erts , 0,
Sylvatique, adj. t. de bot. Plantes —s, plan.
ten die in de wooden, bosschen groeijen.
Sylvestre, adj. t. de bot. in bet
groeijende.
Sylvie, f. t. de bot. kleine woud- of botch.
anemoon.
Symbole,
zinnebeeld, o. Le lion est le
de.la valeur, de leettw is het zinne.
beeld van dapperheid. La girouette est le
de l'inconstance, de weirhaan is het zit:.
neheeld der onbeflendigheid; geloofsleer,
geloofsbetiidenit , vr. Le — des AO.
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tres, de geloofsleer der Apostelen ; ui.
terlijk teeken der sakramenten , o.
Symbolique , adj. zinnebeeldig. Figure —,
zinnebeeldige figuur. L'hermine est une
figure, une image — de la puiete , de her.
melijn is eene figuur, eene afbeelding
Les livres
wen de reinheid ; t. de
s, de symbolische boeken , de boeken
over het geloof.
Symbolisation, f. zie Sympathie.
Symboliser, v. n. overeenkomst hebben. Les
alchimistes disent que les planétes symbo.
lisent avec les métaux, que le soleil symbolise avec l'or, et la lune avec l'argent,
de goudmakers zeggen, dat de planeten
overeenkomst hebben met de metalen,
dat de zon overeenkomst heeft met het
goud , en de moan met het zilver.
Symbologic, f. t. de med. verhandeling over
de teekenen en toevallen der ziekten.
Symbologique, adj. Traite zie het vorige woord.
Symetrie', f. evenredigheid , overeenkomst
Cfy metrie). La — est Bien observee dais
ce bAtiment , de evenredigheid is ivel in
acht genomcn its dit gebeuw. 11 n'y
point de — dans la distribution de ces menbles, er is geene overeenkomst in de verdeeling van dit huisraad.
Symétricine, adj. evenredig.
Symêtriquement , adv. op eene evenredige ,
gelijkvormige wijze.
Symitriser, v. n. evenredig zijn, op eene
evenredige )wilze geschikt zijn. Ce tableau ne syme:rise pas aver l'autrc , deze
schilderij is nit; evenredi e. met de andere.
kennis der
'
Symparateresse, f. t, de med.
oorzaken door teekenen.
Cataplasme.
zie
ympasme,
Sympathie, E overeenkomst, onderlinge4genegenheid, vr. trek tot elkander , m. 11
y a use grande entr'eux, er heerscht
eene groote overeenflemming, onderlinge
genegenheid onder hen. 11 semble qu'il y
ait de la — entre certaines plantes , er
schijne eenige overeenkomst tusschen ze.
here planten. Pnudre de — , heimelijk
werkcnd poeder ; t. tie mid. het medclijden van het eene lid des ligchaams als
het andere lijdt ; t. de point. gelukkige
vermenging tier kleuren.
Sympathique, adj. overeenkomflig, eenflemmig, gelijkaardig. Vertu —, eengemmige deugd., Encre ou simpatique, sym
pathetische inkt, witte inkt die zwart
bij het vuur wordt ; t. de mid. Nialadie
sympathetische ziek,te, die Karen
grond heeft in een ander dell , dais dat
wordt aangetast.
Sympathiser, v. n. overeenflemmen, van gelijke neiging,aard zijn, gelijke eigenschappen hebben. Ces deux garcons sym.
pathisent cntiirement, deze twee jongens
fiemmen geheel overeen.
Sympétalique, adj. t. de bot. Etamines s,
vezeltjes die de bloembladeren zoodanig
vereenigen, dat zij aan cone veelblade.
rigs bloenzenkroon het aanzien geven,
als of zij flechts een blad heeft.
t. d'anat. aaneenSymphise, symphyse ,
schakeling der beenderen.
Symphoniaste, m. t. de mus, toonzetter voor
het kerkgezang,
Symphonic , 1. welluidendsnarenspel , o. za.
menflemming, y r. zamenklank (sympho.
tie), tx.; t. de bor. de driekleurige
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weelbloem, duizendschoon (amnratitbe tricolore); zekere Egyptische bloem, Cede.
rah, paternosterbloem.
Symphoniste, muzijkkunstenaar, schoon
speler op een snaartuig Heller van eene
symphonie.
ymphyse , zie Symphise.
Symphyte, zie Consoude.
Symphytogyne, adj. Fleur —, bloom, wear•
van de zaadfirjl aan den kelk verbonden it.
Sympligade, f. ° warming , omhelzing (ac.
collade, embrassement).
S7mplesiasme , m. bijflaap.
Symploque, f. t. de rhit. zie Complexion;
de bot. planten der 13 klasse van Lind
taus, veel vezeltjes hebbende.
Sympode , adj. t. d'hist. nat. wordt van zehere visschen gezegd met zamengegroeide
achterpooten , in de gcdaante van vinnen.
Symposiaque, m. c. de lit. tafelgesprek,
-gezang , o.
t. d'ant. roorzitter bij
Symposiarque,
een gastmaal bij de Grieken.
Symptomatique , adj. t. de mid. tot de toe.
vallen tenor ziekte behoorende.
Symptomatologie, f. t. de mid. leer, verhan.
deling over de teekenen tenor ziekte,
Sympt6me, m. Coeval bij eene ziekte, o.
On juge d'use maladie par les s, men
oordeelt o'er eene ziekte door de toeval+
len; fig. kenteeken, blijk,- o.
iympule, m. offervat bij de oude Romeinen, o.
Symtose, f. r. de mid. invallen, afnemen, o.
Synactique , adj. zie Astringent.
Synagclastique, adj. t. d'hist. nat.P oisson
s, visschen die in fireken , in menigte
met elkander zwemmen, trekken, gelijk
de haringen.
Synagogue , f. 7oden kerk, -school, synago.
ge , vergade;-ing van 7oden ; fig. fain. .Enterrer la — avec honneur, met ter eindi.
gets , fluiten.
Synagre, m. foort van brafem.
Synalephe, f. t. de gram. ineensmelting van
twee lettergrepen in eene.
Synallagmatique , adj. t. de dr. hetgeen tot
iets verbindend is. Un contrat
een
wederzijelsch verbindend verdrag.
Synanastomose, f. verbinding van al de
bloedvaten onder elkander.
Synancie , zie Esquinancie.
Synantherique, adj. t. de but. Etamines —s,
vereenigde vezeltjes.
Synaphc, f. vereeniging , zamenvoeging vas
twee viersnarige speeltuigen.
Synarthroisme, zie Conglobation.
Synarthrose , f. t. d'anat. firammigheid van
eenig lid.
Synaulic, f. t. de mus. anc. wederkeerig be.
antw000dend fluitenspel, o.
Synaxaire ou Synaxarion, m, verzameling
van de levensgeschiedenissen der heili.
gets bij de Grieken.
Synaxe, f. verzameling der oude Christenen tot het zingen en het gebed.
Syncarpe, f. t. de bot. klomp vruchten, eene vrucht nit verscheidene kleine vruchten
iyncelle, m. E. d'hist. eccl. helper der patriarchen to Konflantinopel.
Synchise, synchyse, f. L. de gram. woordi;erplaatfing , die den zin van eene fielling
verwart; t. de med. ziekte verwekkende
vermenging van het blood met di sappen.
Synchondrose, f. (symphisp) zamenvoeging
der beenderen door middel van het kraak.
blow.
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Synchrone, adj. t. did. gelijktijdig. Chute Synodal, e, adj. tot eene kerkelijke verga4
gelijktijdige val.
dering behoorende (fynodaal).
Synchronisme , m, t. did. gelijktijdigheid, y r. Synodalement , adv. in de voile kerkvergadering, in een lynode.
Le — des oscillations, des vibrations de deux
peadules, de gelijktijdigheid der flinge- Synodacique , adj. Le droit
fynodaal,kerkvergadertngsregt.
rtngen van twee flzngers.
Synchroniste m. (contemporain) tijdgenoot. Synode , 1. kerkelijke vergadering (fynode);
t. d'astr. ant. zamenkomst van twee of
Synchise zie Syncbise.
Syncopal, e, adj. t. de med. tot fleauwte,
meer planeten op dezelfde plaats des 115mein; t. d'hist. nat. zekere visch van het
onmagtbehoorenele,merflaauwtevergezeld.
geflacht der fnoeken.
Syncope, f. onmagt bezwijming, flaauwte. Tomber en — , in bezwijnzing val- Synodies, f. pl. fynodale renten.
len; t. de gram, afkoeting eener letter Synodique, adj. Lettres — s, synodale
ibrievenovaardoor de verhandelingen der
of lettergreep in hnt midden van een
voor j'avouerai, dekerkvergadering wordt bekend gemaakt;
woord, at's:
denouement,
t. d'astr. Le mouvemenc — de la lune, be.
voor
enz
;
t.
de
mus.
noilmenc
weging der rnaan van de eene nieuwe
vner
n
e r d e eli n g ee ,ot.
muan tot de andere. Mois —,maanrnaand.
Syncoper,, v. n. t de grain. een woord vetkorten, eene letter weglaten ; t. de thus. Synoclite m. zamenwonende monnika,
cent noot verdeelen, me t eene ane c ee Synodon ,
t. d'hist. nat. zekere zeevisch
("het opperfle kakebeen.
met zeer veel tanden.
verbinden,
i
oire
Syncecies,
f. pl. t, d'ant. zamenwoningsfeest
Syncranienne, adj. t. d'ana.,2 La maci
tee eene van Jlinerva,tot gedachtenis der
Syncrese, f. t. de chin, jtreinntine, foiling
van een vloeibaar hgenaam. (dienszen,vr.
vereeniging der elf fieden van .eittika
t. did. vereen,ging der godsin de fiad Athens door Theseus ingefleld.
Syncretisnie ,
vereenoger der godsdiensten. Synonyms, adj. et s. m. van gelijke betee.
Syhcretiste ,
e
t
A
z
s
tri
dj
n
g
en
t
.
kenis ; gelijkbeteekenend woord ? o.
adj.
e
,ync ritiqu
SynclerCs e , f. knaging , wroeging van het Synotimie , f. eigenschap der gelijkbetekegeweten, gewetensangst.
nende woorden of spreekwijzen.
t. d'anat. befchrieving Synonymique, zieSnonyme. La langne FranSyndesmographie ,
der banden van het menfozelieke ligchaarn.
raise a beaucoup de mots s, de Fransche
taal heeft veel gelijkbeduidende woorden.
Syndesmo logie , t. leer over de banden des
Synonimiste, m. schrijver der synonimen of
menfchelzjken ligchaams.
fi)iera d nhet
gelijknamige woorden.
(rigs anemoon.
Syndesmopnaryngien ,
Synople (sinople), f. t. de bias. vleeschkleuv o r en ig k raa kb e e n inde keel, yr.
(den ,fpieren. S).nopLique , adj. zamengellend, dat zich
Svndesmose, zze Syta.tvrose.
met eenen bilk daarfielt. Une methods
syndesmotowie, f. t. d'anat. ontledtng der baneene leerwijs, die met een de voorfledelijkpcnfionatis
, fads p oor
Syndic, m.
fpraak; genzaetzgde over de zakcn van
naamfle verdeelingen to kennen geeft.
Tableau —, kart overzigt.
d (1, rids cus).
e e n ig gil
Svndical, c, adj. tot eenen fyndicusbehoorene Synoque, adj. I. t. de med. Fievre
boek-kommisliekanzer.
La
chambre
e
blijvende, doorgaande koorts.
de.
Synclicat , m. fyndicaat, het asobt eener Synosteographic, f. t. d'anat. beschrqving
(lads voorfpraak, van eenen fiedelijken
over de zamenvoeging der beenderen.
Synosteologie, f. t. d'anat. leer over de za.
penonarts.
fi
menvoeging der beenen.
Syndiquer, v. a. inns. de daden van ande.
it berispen, dezelve verbeteren.
Synosteotomie, f. t, d'anat. ontleding der
re
Synecdoche, Synecdoche, f. t. de rhec. het
gewrichten der beenen.
Mellen van een deel voor het geheel, of Synoviales, adj. f. pl. t. d'anat. Glandes —,
het geheei vorr een deed, ale les voiles
kliercn, waarin he: ledewater afgescheipour le navire; le wit pour la mason, de
den wordt.
zeilen poor het fchip; het dak voor het Synovie, f. t. de med. ledewater, o.
huts. Une flotte de vingt voiles, cone vloot Syntaxe, f. t. de gram. woordschikking ,
ze ile n .
woordvoeging (syntaxis). Pecker contra
vvan twi n t i g
Synachie, f. t. de need. zarnenhanging van
la
tegen de woordvoeging zondigen.
den bong van het oog met het hoornach- Syntexis, f. t. de med. zwakheid, soort
van tering.
ergs vises.
Synecphonese, zie Synalephe.
Synthese , f. t. de math. manier om de beSynerese , f. zts Synaléphe.
voorfiellen to
bewijzen
spiegelende
Lutherfche
aanhangers,
Synergistes, m, pl.
zonder algebra; redenering nit de bedat men tot zzjne bekeeginselen tot de gevolgen; t. de chir. zadse
ring eenigzins, sets kan toebrengen.
menvoeging, zamenfielling der deelen;
Syuevitose , S'yneurose,
zamenvoegiug van
t. de pharm. zamenmenging, zamenvoetwee beenen door een vina:/:?1 (fpier).
ging der geneesmiddelen; t. d'ant. ook,
Syngenesie , f. C. de bot. kede klasfe der
kleed dat de Romeinen aan tafel aanfen.
g ewas
trokhen; t. de log. zamenvoeging der begrippen of fiellingen in eene reds; t. de
Syngent.c sie, adj. t. de bot. Plantes —s, planten tot die klasfe behoorende.
gram. zie Syllepse.
t. d'hist. nat.foort vanvisfehene Synthetique , adj. zamenfiellend, zamenSynguathe,
met eenen zeer kteinen mond zonder tanden.
voegend.
Syngraphe , m. t. de dr, fchriftelejkejchuid- Syme
uement, adv. zamenfiellend. zabekentenis wegens sets geleends.
nthnvo
etiqegend.
Syngultueux, se , adj. t. de med. Fievre —se, Synthetisme, m. t. de chir. het go-eel van
me hik vergezeld.
o o rt s met
k
de vier heelkundige verrigtingen van een
Synochite, f.fieen, evaarmede de tooveraars
gebroken been.
voorgeven de dooden to doen opfiaan.
Syuthocrator, m, die alit magi heeft.
Sy-

Y
Synnsiastet, fn, pl. t. d'hist. eccl. ketters die
aan 7. Christus fiechts Use natuur toe.
kennen.
Syparathe, fi geitenmest.
Syphon, zie Siphon.
Syritn, ne,
t. de myth. Mesa— ne, Syrifche godin , godheid.
Syringa, zie Seringat.
Synge , f. fluitje van den god Pan , v.
Sy 'ngoide, adj. t: d'hist. nati. Pierre
,
een gelijk riet.
Syringotome, m. t. de chir. fistelmes o.
Syringotomie,
t. de chir. fistelfnifding.
Sprites, f. naam door eenige fchrifvers aan
tints faphir gekeven.
Syrma, m. t. d'ant. .Romeinrche mantel.
Syrop, zit Sirop,
Syrphe, m. t. d'hist. nit. faart van infikt
met twee vlengels , o.
Syrtale, m. ze*ere flung, yr.
Sines, zie Sirte.
Syssarcose, fi (Symphyse charnne) vleezige
aaneenfchakeling der beenderen.
Sysaltique, adj. t. d'anat. zamentrefrkently Le
mouvement
du coeur , de zarnentrek.
kende beweging van het hart.
Systematique, adj. flelfelmatig, leerflellig
(fothematisch).
tystematiquement, adv. op ten* leerfiellige
Rolfe haat ige
ze.
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Systimatiser, v. I. tot een leerflnk, leer.
Ilelfel brengin'; v. n. ziCh daaraan over.
geven.
Systematist:;, adj. t. de bot. Botaniste
kruidkundige. din een beck over de kruid.
knnde gemaakt beef t.
Systeme, m. leerjleifel,leerfiuk,o.(fysthema).
Le --de Ptolomee, het leerflelfel van
Ptolemy :a. Un nouveau — de, medecine,
een trieuw leeriettk der geneeskunde.
tient beaucoup a son —, hij hangt zeer
aan zijn leerliuk; t. de fora. — de
fortification, manier , flelfel van vestingbouwkuude ; t. d'astr. Le — planetaire , du monde, het planeten leerflelfel,
het wereldgebouw.
Systile, Systyle , m. t. d'arch. gebouw welkt
zuilen digs bij elkander flaan, o.
Systole, f. zamentrekking,vr.; t. d'anat. La—
du de zamentrekking van het hart.
Le sang passe du coeur dans les arteres pendant la —, bij de zamentrekking dringt
het bloed nit het hart in de polsaderen;
t. poet. verkorting eerier lettergreep.
Syzygie, f. t. d'astr. tijd der nieuwe of velle moan ; zamenkomst of tegenfchips der
dwaallierren met de zon.
Szeinau ou Tzeiran zie Aha.

T.
1.2 M. de negentiende letter van , het alpha.
beth,vr.; t. de chir. verband gelijk eene T,
gehruikelijk bij het fnijden van den
then , 0.; ,t. de tout. fchroef aan het hechr
van een mes, die het lemmet met het
hecht under fpijkertje vereenigt r, de
min. zie Te; t. d'ant. telletter, die 16o
,beteekende , en met eene horizontalejlreep
hove* dezelve 160,000.
Ta, pron. uw, m. en o. *we, vr. — robe,
uw tabbaard,
the vrouw.
maispn, uw huffs.
Tabac, (Nicotiane) tabak. Du — en rouleau, tabak in rollen, roltabak. Du —
en corde, gefponnen tabak. Du — a fumer, rooktabak. en poudre, fnuiftabak. Une manufacture de —, eene tabaksfabri'jk. Un pays a —, een tabaksland.
Tabagie .„ f. rookvertrek , o.vertrek , Bezel(chap waar men tabak rookt, a.,' tabakskistje, o.
Tabala,
groote tram der Negers, yr.
Tabaqueur, m. kapel van eene tabaksrups, vr.
Tabard, m. to/herd.
Tabaret, m. kleine vlasvink.
Tabarin, m. hansworst van eenen kwakzal.
yen, tooneelzot, kluchtfpeler.
Tabarinage, m. potfemakerij, kwakzalverij,
zotte kluchten, vr.
Tabarinique , adj. kluchtachtig
alt een
kwakzolver.
Tabatiere, 1. fnuifdoose
gouden
tad'or,
zijne
baks•-,,fnuifdoos. Emplir sa
eaboksdoos vullen.
yr.
Tabbel, m. grow Turkfche
Tabellion,
t. de prat. beasabtfchrifver,
polaris.

Tabellioner, v. d. (Orossoyer) notarise: affchrift van eene tate geven.
beambtfchrifverfchap , no.
Tabellionage,
tarisfchap, o. 11 avoic le — de ce lieu,
hij was beambt., geregtsfchrijver van
die cord.
Tabernacle, m. tabernakel, us. tent der
oudel'oden, veldhut loofhut, y r. La fd•
to des — 5, het loofhuttenfeest ; t. de lit.
fakramentshuisje, o.; C. de met. de Mar.
kompashuisje 0. — de galere, hoop
plaats aehter eerie gala, waar de leapttein flaat, wanneer hij zijne orders
geeft, yr.
Taberndes , f. pl. t. de bot. foort van plan.
ten, hondsdood.
Tabes, m. t. de med. uittering (marasine,
atrophic), yr.
Tabide , adj. t. de med. teringachtig.
Tabifique, adj. dat de tering verobrzaakt.
labis , m. t. de com. tabijn, gewaterd taf
of armozijn, o.
Tabiser, v. a. — une etoffe, eene floffewa•
tenon. Du ruban tabise', gewaterd lint.
Tablature, f. t. de anus. muzijkjiuk op' noten , beteekenis der toonen door letter:
en cljfers in plaats der nooten; prov.
Donner de la —, a q. q. , Fernand veel to
doen makes.
Table, f. tafel. Une — ronde, carree,
eene rondo, vierkante tafel. Line —
un, a quatre pieds, eene tarel met eenen
poor, met vier pooten. ordinaels, publieke tafel waar seder yoor
geld lean gaan etc's. Des propos-de —,
,safelgefprekken, praaties. — qui se tire
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par let dent bouts, uiehaaltafel. 'N.. $1.
d'ane bale de porte , de vlaktt foists, at
dikte des muurs aan de opening sense
ante, qui se pile , hangoor, toeflaande ta•
fel. - de nuic, nachttafel. - a jouer,
deur; t. de mar. de rpiegel van een fillip
fpeeltafeL Se theme a -, zich aan ta(in de confiructie); fchoolmeesters wit.
ftl zest, n. Sortir de -, se lever de —,
hangb,rd, o.
van tafel opflaan. Twirl- --,- ouverte, ope- Tablee, f. t. de (trap. zoo vell desk, alt ep

ne tafel houden, voor elk een opdisfchen;
eens op de lcheertafei gefehoren Werdt;
kost,m. Vous aurez chez moi le logement et
pop. tafel vol gallon.
la -, gij zult bij mij /von/lig, huh- Tat:der, v. n. (in her tiktakfpel) de Ase.
vetting en kost hebben. S'approcher
nen of dans:nen zetten y oke's: do regelit
de la sainte -, tot de tafel des bee.
van het feel (case* (vieux) op lets re.
ren naderen , ten avondmaal gaan ; fig,
kenen, bouwen. II le fera , tablez la.deso
Pam. Mettre q. q. sous la —, iernanddron
sus, hij zal het doen, reken daarop.
ken maken. Courir, piquer les - s, pan- Tabletier, m. - iêre, f. die fehaakbordete,
likken, gaan fehuimen. Les debx — s enz. maakt, fchrijnwerker, inleeger.
de la loi que Dieu donna a Nloise, de twee Tablette, f. plank om lets op to 2e:ten. -a
taftlerr der wet, die God aan Blazes gaf. —
de bibliothàque , d'armoire , planken Vas
tie billiard, biljardtafel. - rase ou d'at- l eene boekerij, van eene boekenkast vast
tente, viakke tafel, waarin lets gehotscone least. Ce livre est cur la troisième wen of gefioken meet worden; witte d'en haul,' dit boek filet op de derdir
hardfieen in eenen govel , waarin nog niece plank van boven ; rekje, pronkkeeetje, a.;
grhouwert is; rig. C'est une - rase ou plank, waarop de bakkers hun brood
leggen; t. d'arch. - d'un mur do chemi.
d'attente , oh lion gravera tout ce qu'on
née, lijst van eeneft fehoorfietonsuur,
voudra, men ban nog ails: van hem ma
kantfleen , no. kroonlijst, vr. - d'itiken, hij is nog voor aile ind,ukken vatquerriesage, plankfe ,waarop de tirnmerlie.
boar ; t. tie litter. d im pr. bladwijzer,,
register van een bock (index). 11 n'y a
den van eene werf, bonne meat opreeke•
nen; t. d'impr. galg tenor drukpers;
point de - k ce livre,,in dit boek is geen
t. de pharm. horn:- of ander koekje ,
bladivijzer, register. -, tabelle, tafel,
er. — de chocolat, chocoladekoekje; pl.
.. genaalogique, geflachttafel. raj fait une
—chronologique de l'hi.toire des Pays-Bas, fchrifftafeltje van perkament, ivoer.,
enz., o. Ecrivez cela sur vos -s, jihriff
1k heb eene tijdrekenkundige tafel van
dit op uw fchrifftafellje; t. de chin/poide gefchiedenis der Nederlanden gemaakt.
... geographique, aardrijkskundige safe].
ken , ens gebrokene beenderen weder'te zet.
,--- de conjugaisons f tafel der vervoegin•
ten; prov. Otez cela de dessus vos -, s . rayez

gen ; C. d'arith. - Pythagorique on de multi.
plication, zie Livreti t. de Nth. de mus.

bovendekfti van een faarenfpeeltuig; t.

cela de vos - s, veeg dit maar alt, rekes

dear nice op. Vous eteesur mes — s, ik
110 met u nog lets of to rekenen; ik

de plomb. rot lood ; t d'art. - (pantie de
heb nog ten woordje met u to f:Preken.
la batterie dans la platine), het gedeelte Tabletterie, f. ingelegd werk, flys fChrifleo

van het pandekfel, dat de pan bedekt. -

werk, o. fehrifnwerkerskunst,

k mhler les Compositions, safe! tot het men- Tablier, m. voorfehoot , o. boezelaar, res.
gen dcr cempolltien: - a egruger la pou- fi-hootsvel, t. Um — de sole, eenztjders
voorrchoot. Un - k poches, een booze.
dre, wrifftafel ; t. d'airac - externe, —
interne ou vitree, buiten, bi , nen ofgla.
laar met zakkeri. Un — de charpentier,
Zen bled , tafel der herfenpan ; t.
een timmermans fchootsvel. — de timbaw
d'astr - s. astronomiques , fierrekundige
le , verfierd afhangend vel , omhang/'el
tafels; - a double entree, tafel, met twee
Van tent keteltrom; t. ('arch. voorziening
de
bias.
rafel,
het
telwijzers, iqgangen; t.
van het voetgeliel van beeldhouwwerk,
childdat maar alleen de kieur van het veld
vr. ; t. de mar. flootlap aan ten zeil. Le
fhsvor;_c.clejon.Diamant
tailleen-,tafeifieen, --. d'un pont . levis, de vieugel van eerie op.
Matte diamantfieen ; t. de vitr. tafelglas; hzalbrug; dam- of frhaakberd (vieux).
.- de verre, glasfchijf. Verre en -, in Tabloin ou Tablouia, ra. t. d'art. batterij.
iset, gemeene , eene tafel waarop de hand plank, bedding, yr.
(ka,vr.
verkers, karnstenaars, enz. sets berei Tabourna, m. foort van bars nit Aineri.
den, zoo ale: - a tondre, fcheertafel ; Taboural, in. zeker Turksch werktuig.
— a cooler les gtaces, le plomb, gietta- f fabou rer, v. a. met de voeten trornelen.
m
el; - a moule,- gieti ,ormtafel, enz.
'labourer, m. free! zonder leaning; zit..
Tableau , m. fchilderii , afbeelding, y r. Un
bankje , o.; t de bot. taschkruid , o. .....
7 de aubbens, eene fehilderif van Rub.
Electrique, bankje , met glazen voeten,
bens. Urge belle collection de -,- x, eene
waarop men goat ftaan, om geilettel.
fcboone verzarneling van fchilderijen; feerd to worden. Avoir le -, het rep
fig. eafereel, o. of chetfing, afbeelding,
hebben, om in tegeawoordigbeid der 4-...
heAkrif,ing van ietr, yr. 11 a fait dans son
ningin op een zitbankje to zitten.
hi&toire tin fi,dele - des guerres civiles , hij Tanottrin , in. t. d'arch. foort van gerop
keeft in zijne ge rehiedenis eene getroutenon feboorfieen; t. de mar. ruitutie ?OOP'
we befchrijving van de burgerlijke oor•
den fokkemast eener galei, vr.
loge,: gedaan. Vest le - de la vie ha- Tahrouba, m. t. de bot. Surinaansfike boom,
maine , dat is het tafereel van her men. die eene verw geeft, waarmede de Indi.
12. belijke /even. - des maladies, belch-14j- • anen hun ligehaarn bete ilderen.
ving der zsekten. — de la cow, des, Tabula/re , f. eene non, hie Ye, die anderes
membres dune société naarntafel van de J hoar werk aanwijst.
horbedienden, van de Ieden cent gezel. t Tabut, in. krakeel , o. twist, us.
ehap-s, eener focieteit. On a efface son rTabuter, v. n. twister, zich ergereor.
fcorn
du -, men beef: zijnen naam van . Tac , m. befmettelijke ziektoonderde Echo.
do Ulu witgetreln-apti E. Watch. Le .F.04 I pets, in.; s. de *id. boors ran beers: ants
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TAC
ving 4$ itoeelf)alosni die In 1421 heet,s0“,
te ; t. d'hisr. nat. in Ansmige provinciso
Watertarlatnander.
Tac-lac, m. tik tale Esrey/de beweging,
vr. geruisch, 0.
TacamaqUe, Tacamatha, m. foort van gom,yr.
tacaudi in. t. d'hiSi. nat. foort van keel
visch.
Tacco, in.
d'hist. nat. koakeek op St. Do.
ming°.
Facet, in. t. de mus. pauzering, rust, yr.
Tenir on faire 1e , zwilgen, geduren4e
dat do anderen zingen; fig. fain. Carder
le
gee, wookd fpreken.
'ache,
freer , plek. Une
nut, gene olio ylek. — tie mere, mos.
dervlek , vlek, waartnede men keboren
Avoir des — e de rousseur, zomerfproeten hebben. Les — s du soleil , de
Wakken der tab; t. de mar: heilige dag,
ivanneer men een fchip toot, kalPfateet
of fchildert, en dat men hier en daar
kale plekken overlaat, worden s deze heilige dagen genoesnd; fig. Il vent trouver
des — s dans le soleil, hij vindt aan
les lets te berispen, aan alias heeft hij
lett te bedillen. C'est une — a ion honbent*, dat is gene -vlek aan Vine ear,,
Rene fchande i fans. Cc sont des — s d'hui.
le, qui s'effacent difficilement, dat zijn
fehandvlekken, die zich ntoeifelijk laten
nitvegen.
Ttiche, f. dagiverk, o. taak , vr. Donner
tine — 4 ses ecoliers, , aan zijne f?holieren
gene taak geven. Travailler, etre a la —
op dagwerk, hi,* den dag, op genet work
werken. L'ouvrage est partage par —, het
work is its dagwerk in flukken verdeeld;
eg. Prendre a — de faire q. ch , lets op
zich nemen ens to doen. En bloc et en
—, adv. bij den hoop. Faire marchd —,
koop maken bij den hoop.
Tackee, f. t. d'hist. nat. foort van baars.
Tichement , m. poging, bemoeifing, Yr.
Tachéographe , Tachygraphe, m. fchielijke,
vlugge fchrijver, die bij verkorWig,
fchrilft, die den fpreker bifhoudt.
Veheogiaphie, Tachyographie, f. fchielifk
fehrifven, kunst, om bij verkorting to
fchrijven
Tegbeographique, TachygraphIgne, adj. tot
het vlug fchrijven behoorende.
'lecher, v. a. berlekken, beftnetten, kazoodeism. — le papier, le liege; het papier,
bet linnen bevlekken. Une settle action
Suffit pour — la plus be l le vie du monde,
cane eenige daad is genoeg oft het felsoonge lover? van de wereld to bezoedelen.
'licher, v. n. beproeven, pogen, trachten,
zich bemoeijen. 11 ache de debrouiller
*es affaires, hij poop' zijne zaken se or
de to brengen. Je ticherat de vent", ik
zal trachten to bonen. — a ; ten Dog.
mark hebben, doelen. Vous tifehea a me
faire tomber, gij hebt ten oogmerk, gij
tinekt mil te doen Pardonnez-Moi,
je n'y tichois pas, vergesf nil , het was
milt; ooginekk nit:.
Tachete, e, adj. et part. gevlekt, efpikkeld. Une peau ee, eenegefoikkelde hold.
a. befpikkelen, vlekken.
Tacheter,
Taghiro,
t. d'hist. nat. foots van 41frikaaniche valk.
'recite, adj. fiii.twifesnd. Ulu condition —,
Hiss filzwijgende irookwaarele. 11 n'y a
pas contmlit, raj atoll aveu
by heeft

tin
sr A I
bier mitt: won gezegd, ik lab zijep
g ;lzwljgende teeliemming.
Tacitement, adv. fliltwilgend. It y a soli.
send —, hij heeft flilzWijgend dasskin
toegellemd. Cele y est compri$ dal is
fillzlrifgend daaronder begrepen.
Taciturne, adj. fill , wijgend. 11 est extra.
ntement hij is tear hij fpretki
niet veal.
TaCiturnitt, f.ftilzwilgendheld; naingarist.
Tam], tn. jonge
Tacone, e, adj. t. de vigil. Da fa' ins —ti
roodvlekkige , brandvlekkige Nuiven,
i'eroorzaakt door de ion na *MIN tails*
ten tegen.
Tacot, m. leder*" wee'ktuig ass sake Iasi.
gelfche wevertfpoel.
Tact, in. gevoel, o. 11 a le — fin, hij beef)
tee fijn gevoel; fig. hij denkt of eordeelt
se connolt au —$
gegtond daarover.
gevoel.
kir lent men aan her
Tactee, adj. t. de mus. Note —, Vtarfl4g.
noot, waakvan mcii flesh:: hat begiti
hoort.
Tacticien,
legerkundige, di g de lege,*
kun ,10 verfaat (taktieker)e
Tactile. adj. voelbaar, tastbaak, green',
tattelijk. Lea esprit: ne sont point —
L de geesten zifn niet voelbaar, tastbatO.
action, f. t. did. gevoel, o. tasting, yr.
Tactique, f. t. mil. legerkunde, kunst set
een leger in fiagorde te fallen (taktiek).
Tad, m. t. de myth. bij de suds Celten, de
fchepper van het heelal, en de opperfltt
der goden.
bat. foot*
Tadorne nu Tacione ,
t.
van ilfrikaanfche gans, yr.
Taal, m. t. de corn. C/ainefche tokens:mut.
o'ntrent eons once zilver, yr. a
p1. t. &hist. net.
Tienianotes, TatnioIdes,
borstvisf?hen.
Taffetas, m. taf, o. -7, a dears, geblosesis
taf. Habit de —, taffen Heeds
Tafia , Tara, m. fuikerbrandewijn.
Tafcologie, zie Tautologie.
Tagarot,
t. d'hist. nat [tort vats valk.
'rage, m. de rivier de Taag in Portugal.
'fuels, in. pl. t. de BON bloenstros,fists tiro.
gentle planten:
Tagenie, f. t. d'hist. tat. nieuive foots wits
inlekten snot hoornachtige vleugelso
Tagetes,
t. de bot. anjeliet in Wit.
Tagicrot,
Egyptifche valk.
Taguan, m. t.
nat. gtoot vilogssei
eikhorentje, os
Talaut, interj. t. de that. fill: hotat d filli
(jagtgeroep).
Taie ou Taye; f. (loop, kusfersfloop.. — 4.4).
reiller , oorkusfenfloop; t. &anat. idles.
je ons de vrueht (bij zwangere vrenwei);
t. de med. wit oogvlies, o. 11 a nue -.4,
stir l'oeil i hij heel: sea vlies op hst seg.
T, ail, in. "tattier om de pen to fnijden, yr.
f f. flaat van hem die ass [chat.,
ting ouderworpen it.
Taillable 4 adj. aan fchatting, belasting ono
derworpen. Tons les sujets de go pays-song
s, alle onderdanen van dit land SilS
"chatting onderworpen.
Taillablier, zie Triburaire.
Taillade, f. fnede , yr, veeg in hat vleesek',
tn. II s'est fait une grandi — ai visage,
hij ;tuft zich fork in het aangsagt go.
fneden. On a fait nue grande son he'
hit, use beef, mu grotto fade iss *bra
bleed gemaakt.
lilia
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vi; a. fnijden, Op., -door-,
uijden kerven. On habit tatilade, - een
fiftgefneden• kited , rok. — le poison ,
den visch kerven. On lui a taillade le visage avec on double soh, men hecjt hem
het gezigt met een dubbeltje opgefneden.
TiilladIn zeer divine fnede, reep van
'eenen oranje appel, van cenen citroen.
Taillage,
bela,ting.
ThillaWerie f. de kunst, het work van eenen egfinid.
Tiftlandikr, die grof ijzer maakt,egfmid.
Taillarit, m. fnede (van een met, zwaard
enz.), yr.
Taille f. fnede, fad, fnijding , yr. het
t fnijden, fnoeijen. La — de cette
There,
„plume ne vaut rien, de fried van deze pen
deugt niet. 11 entend bien la — des arbres, hij verflaat het hakken, fnoeijen
der boomen goed. La — d'un habit, de
fitede van eenen rok. La — des pierecries,
hit fnijden der edelgefteenten. Picrres de
hardfieeneni t. de chic. het fnijden
van den /teen (lithotomie). La — est dankereuse 'dans le grand froid, het fnijden
van den (teen is in firenge koude gevadrlifk; t. d'econ. kerfflok, in. La —
est trop marquee, de kerfflok is vol;
loot le hoog. 11 faut que les deux — s
se viiportent, de beide kerfflokken moeten op ilkander pasren ; t. de fin, hoofd•
, y r.; t. de
Feld, o. impost , m. [chatting
Gravureen_— debois, houtfnede, beeld
gt'nrey.
het hart: gefneden. Gravure en — douce,koperfnei,plaat in het koper gefneden.— doneekrean forte, geitste pleat , prent. — en
panière noire, zwarte kunstplaat ofprent;
t. - Mon, zwaarte, y r. gewigt van geld ,
o.; t. *de inns. tenor. Une belle voix de —,
'too fchoone tenor flew. Haute —, hooge
fenor , mid4enflem. Besse —, diepe tenabif den bas komende.
ffens,
— de violon, tenor vitro! ; t. de fond. de
Scrap. Basse zie Bas-relier5 t. de jeu.
afkorten, aftrekken in het • faraof:pel.
Conibien voulez-vous nous donner de —s?
'hoe veel wilt g/j aftrckken? geflalte
dot ligchaams. Elle est d'une belle —, zif
is van eene fchoone ligchaamsgefialte. IA est
Ire ma — hij is van mijne grootte; fig.
Frappu d'estoc et de —, fleken en hou.
boo levrier aan
wen ; prov. De toute
de grootte it het niet altoos gelegen ;
van de triter/like gedaante lean men niet
eardeelen.
Taille-dauce, zie het vorige woord.
Taitle.doucier, m. plaatdrukker.
m. Port van mes , om het kateen door to lnifden ( bij kaarfiumakers).
Taille•mer, m. t. de mar. fcheg, m. fpits
eerier galci, vr.
Tallier, v. a. fnijden, verfnijden, fnoeijen,
houden, afhouwen.
, la soupe, brood
du pain par morin de foep fnij den.
ceaux , brood in gukken fnijden. — one
een beeld uithakken. one pHssne , erne' pen verfnif den. Un: diamant
taille a facettes, een in ruitfes gernedene,
geflepene — on hai,it en plein
drap, een kleed , eenen rok nit een geheel
ffrik fnijden. — des arbres, la vigne,
ktramen ; den' wijngaard fnoeijen. — la
pierre; fleenhouwen ; t. de — q. q.,
Wiliam", van denifteen fnijden. 11 a etc':
taille de la pierre, hij is van den fleen
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gefneden; t. de bias. Ecu een vdn
de linker boveiefte naar de regteronderfte
zifde geTheden [child ; t. (Neon. —le pain,
het brood ep den kertgok teekenen; t. de

jur. — en pied de biche (en talus),

fchuinsch fnoel .'en, afhouwett; t. de mar.
fnijden, befnilden. Un vaissean bien
lc , een wel befneden fchip , dat goed kan
zeilen ; t. de mon. mutttflukken op hare
zwaarte fnijden; eenen Hempel voor de
shunt fnijden; fig. ou fatty.
utile armee
en pieces, een leger in de pan hakken,
nederfabelen. — des croupietes a one troll..
pe de gene de guerre, eenen creep krijg.r•
lieden in de vlugt .flaan; dezelvevervobe
gen. — ou donner de la besogne h q. q.,
lui — des croupieres, iernand veel 'ever*:
verfchafen, moeijelijkheid verfchafeti,
veel moeite geven. Voila bien des corr.

missions, on me taille plus de besogne, que

je Wen puis faire, dat zijn . veel kommislien, hasten, men lcgt mij meer op, ddn,
ik doen ban. —en piein drap, allos wat
de uitvoering van eetten aanflag-noodlg
is, bij de hand hebben; tile:: fparen. I/
pent
a de quoi — en plein drap', hij
kan gebruifren , wat hij wil, zoo 'ireU
hij wil , hij behoeft zich niet bekriin.
pen. — et rogner a son' gre, doen wat mitt
wil, naar zijn isvelgevallen handelen. 11
taille cotnme rl vent, hij doe: wat hij wry.
— les_ morceaux a q. q., iemand bekrom....
pen houden, de flukken vooifnifden.
des bavettes, van nuttelooze dingen pra•
ten; v. n. t de jeu. la bassette,
pharaoh, bij het basfet ,fizraof'pel de bank
houden, de kaarten afnemen; t. de mar.
— de Pavant, voortflevenen, goods vadre
makers; t. de sal. — au large, zout in
een fchip overladen.
Tailleresse, f. t. de mon. muntwerkfler, tile
de munten fnijdt en afweegt.
Taillet, m. t. de forg. zeker fcherp frajdenet
werktuig bij het inaken van ankeri.
Taillette, f. t. d'ard. Jeer: van kleine lei.
Tailleur, in. kleedermaker, fnijder. — 'pour
homme , pour femme, mans , vrouwen klee.
dermaker. —,de pierres, fieenhouwer.
d'arbres, boonifnoeijer. , — de dianrants,
diamanthouwer; t. de mon. fiempelinijder ran de count; t. de jeu. hankhouder.
Taille-vent , nr. zekere fnel_vlieg.ende zee•
vogeti t. de mar. flormzeil van eenen
logger, o.
Taillis, m. et adj. Un
Fois
een
hakbosch, dat men van tijd tot tijdafhakt,
kreupelbosch, o.
Tailloir, m.hakbord , fnifbord ,o.; t.d'arth.
dek/luk van het kapiteel eener zuil, o.
Taillon , m. nienwe oelasting , vt jaarlijkfche fchatting - year de gendarmerie in
Ta71 rnek,rifj.koinr elegd b orduurwerk , borduur.
fel met knipwerk, o.
Taint, m. donne tinnenplaat ackter de [pie..
gels, vr. , verfeeliefel, 0.; pl. ,t". de 'Mr.
— ou stains, fiapelblokken onder tie kiel
van een [chip, o. fiapelingtril

Taire, v. a. yerzwifge, n, gehei'm houden,
verbergen, niet matien 'verhelew.
salt ce qu'il faut —, ilij wiet" to ver.
zviilfgen hetgeen hij verhelen , ceheitn
houden meet. Il lui a diecela, mass trloi
a to le 'princi p al, hif.heeft' hem
zed , maar 'het voerneiansfie"hiert
niet gemeld, verborgen; -v.' ii:-livifgtene

m.
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SoufTrir la peine du—, de firaf der wetter.
On ne sanreit le faire
men kat) hem
niet tot zwilgen brengen, den mond
vergelding dulden.
des
floppen, fnoeren. Faire
Talisman,
m. toovermiddel, o.,; toverring
le canon
ennemis,, het vijandelijke gefehut tot
enz. (die, ander zeker gellernte met.yerr. zwifgen,
zwifgen brengen. , Se —,
borgene letters gemaakt , men veer.
ftilzwiigen. 11y a temps de parler et
geeft dat eene heimelijke kracht betemps dc se —, dear is tijd om te fprezit, om , ziekten enz. voor te komen of
te genezen).
ken en om te zwife. en. On lui fit signs,
et it se nit, men gal hem een teeken, ee- Talismanique, adj. tooverachtig, den too.
nen wenk, en hij zweeg. Elle s'est tue a
verritte,. betrefende. Vertu — hover."
kracht.
propos, zif heeft te regter tijd gezwegen. 'Pais -toil zwijg gii! houd uwen Talitre,
t. d"hist, nat. watervloo, yr.
mond! 11 ne pent se — de cette aventure, Tallar ou Tallard, m. t. de mar. op erne gahij kan van dit voorval niet 'zIvifgen. lei de ruimte van den gang tusfchen 4a
je ne puffs m'en
, ik zal dat niet met
roeibanken tot op de pleats, waar de tieflilzwifgen voorblfgaan. mites — ces men zich bewegen.
chi-ens, tnaak dat de honden zwifgen. La Talle, f. t. de lard. wortelfcheut, worta»
vier et lee vents se turent a sa voix, de zee
draad,
en de winden zwegen Ili! op zijne Elem. Taller, v. n. t. de lard. ivorteldradenrekielen.
u milieu des armes les lois se taisent, in Tallevane, f. groote h qfleenen boterpot, m.
4oo'r7ogstijd
Tallevas,
zlvijgen de wetten.
groot Ichild; o.
das. La chasse clU —, de das. Tallipot, tn. E.
Taisson ,
b,t. boom op Ceilon,,paPp.
ftnvatagst.
boom op Malabar, welks bladeren zoo
Tait-sou, m. t. d'hist. nat. foort van koekoek
groat zijn, dat men daarvan tentes
, op Madagascar.
maakt.
Tajacu, m. t. d'hist. nat. foort van Slams t
Talmisier, m. bakker.
var.
ken , o.
Talmouse, f. kaaskoek.
Taltidrome, • m. t. Whist. nat. fn,ellooper, Talmud, in. talmud , het Wetboek der 79den.
foort van hagedis. "ralmudique , adj. tot den talmudbehootende.
Otnpssque, m. leelijke gedaante van den Talmudiste, m. fchrifver over , aanbangfej;
sl,
uiyel yr.,
maker van den talmud.
Talanche, f. t. de com. foort van droget nit Talnache m. fmoel ; Masker.
Bourgonje, o.
Taloche , f. fain. aorveeg ; klap, pig, Met
Tajapiot , m. t. d'hist, nat. [sort van fpreetw.
de vuist op het hoofd ,tn.
Tatapoin, m. priestcr in Siam, Pegu, foort Talon, in. Kiel,
lick, verzenen, yr. kovt
van bedelmonnik; t.
'nat. kleine-,
der dieren, vr. Achille ne pouvoit eve
fchoone eta" met eenen zwarten netts
blese qu'au —, "Achilles konde niet .ant. de com. zekere maat te
Talaro ,
ders dan aan den Kiel gekwetst wordeth
heti&
winter=
Avoir des mules aux — s,
Talasseme,movormen met uitwendige organen,
hielen hebben ; fig. 11 est toujours a plea
zintuigen.
—s, sur vies -s, je l'ai toujours sur meg Ts,
Talassion, m. God der bruileften bij de R.ohij volgt, zit, viii altijd op de bleat;
meinen.
hif leopt mij geftadig achter na. INArt,
Talb, m.loopman op de kus ten van BarbarifE.
cher sur les
s de q. q., iemavd in cant
Talbe, m. Mahomedaanfhe geneesheer to
Zion, rifkdom enz. gelijk komen, biIva
Fez en Marocco.
gelijk
Avoir l'esprit aux' —
t.
de min. 'ealkfleen, doorluchtige
dornkop zijn. tVlontrer les — s,` 'het tae.
fleets.
de Mosceyie, Moskoviich glas.
zepad kiezen, wegloopen. Ss donner de'§
s dans le cul, se donner du — da p s is
Talcite, M. talk die het vuur heeft doorgefiaan , foort van fpekfleen.
derriere, vrif levee, zich om niett'
kreunen, grotto vreugde be.toonen, eeti
Taled, m. hoofdfluijer der yoden in de Synagoge.
Lustig levee Leiden; t. d'anat. Le *---= do
talemotisce, y. n. oor*vegen geven.
la main, de bal van de hand (band de
t. d'ant. talent, o:
paume); t. d'artil.
d'un esSieu,, nok vas*
d'Or, d'argene, gauden, zilveren talent ; fig. naeene as. — de holm de roue, aor itaii.eethitelijke`bekwaamheid ,begaafdheid,vr.
ne naafbus. — de -flasque, zee/ van het
11 a de grands
s, hif heeft groote befiaartftuk van eene aluit; t. -d'arq. Le
kwaamheden. Cette fine a des — s, dit
d'un fusil, het `achterfie of onderfle
meisje heeft begaafdbeden, verdiensten.
deelte van eene geweerkolf; t. de bij.
Voir les gens It — g . met /sunstenaars emd'une pendeloque, de drawer, van 'de*
gaan. ,Faire valoir le -T,, zich zijne nahanger aan eenen oorring; t. de cord. hak
tuurlijke begaafdheden ten nutte maken,
aan den fchoen, de laarzen enz.; Net
zijne talenten, begaafdheden doen gelden.
der koufen. Des souliers a — de bars,
Taler,, Thaler, Daler,
daalder (gene Zefchoenen met houten hakken. 11 y a 'des
kere Duitfehe en Poolfche munt).
trous aux — s de mes bas, er zijn gaten
aan de hielen mifner koufen; t. de .co'ut.
Taligglea, m. t. de bot. plant van Guiana,
van het geflacht der barbarisfefiruiken.
het onder-, achtereinde van een met' , t.
de fourb. Le — de pique, het onderetede
Talinguer, .talinguer, v.
den kabel aan
de mar. de hak` of het
van eene pfek;
den- ankerring vast maken.
Talins, m. pl. t. d'hist. nat. twaalfde klasfe
chter-, uiteinde van de kiel. — 4e yader plantgewasfen, geflacht van postelein
rangue, de hak van een buikfluk. Diller
un coup de —, met het achtereinde anti Wen
planten.
Talion , in. wedervergelding , y r. La loi du
grand raken ; t. de jeu. flak ,het everbiffifel
vent que lc meurtrier soft puni de more,
der kaarten , nadat men dezeire, he-eft
fond- gegeven. 11 marquee cue carte au ,
dat de
det wet der wedervergelding
dans le
er ontbreekt eene kaart op
asoordesaar met den deed gefiraft worde.
Iiii 3
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deo liok, Complex tin pea le tel 'den

die lea ffiit setter via, of do 1)4 es.
ner wenteltrap zantenftellen ; t. de niar,
blaasbalk ander de fluitknie van het` gals
joen; planken aan den voorfteven vein
een fchip on: de flagen van het water te
breken , galjoenbord, n; t d'dcon. (chauf.
fe chemise) vuurmand ; kogibrander ; t,
d'art. Tamis avec —, zeef y ear gene from.
mel; trog voor het kneden van de klei
(bij de ficenbakkers); trammel, waarop
men bordnurt, bordnurraam; t. de fort,
dwarsweg tusrchen de opens wegen en de
wIjkfchanfen of walgangtn. — de barque,
born • t. de mac. traprad aan eene kraals
am fasten op te ligten ; t. d'anat.
tympan, trommelvlies; t, de mac. mindd'hiSt,
tang moor eene-deur ; fnuiver ;
nat. foort van lipviscla.
Tambourin, m. tambourifn; kleine tang.*
werpige trommel, waarop men fleehts met
een flokje flaat ; die op zoodanige trammel flaat. Jouer du —, op de trommel
fpelen, de trammel /loan. — Chinoit,
L'hineefche trammel met zes fnaren;prov.
Il arrive, 11 vient comme — a faces, hi/
komt a/s of hij gereepen was ; t. de joa.
— e n tabouriu, pare! gelijk Wile 10teltrom.
Tambourinage, m, fam. getromthel, o.
Tambouriner, v. n. trommelen, op een
dertrornmeltle .flaan ; v. a. iOtt 'atilt oft.
une montre, een
,
trommelen.
dat verloreis is, omtrommelen.
trommelaar; prov. VaTarnbourineur,
verachtelijk tnenrch. 11 fait of
let
kruipt visor het
Sour au valet du
foort van menfthen.
t. de bot. 2401
Tamier ou Taminier,
plant, rmeerwortel (racine vierge).
Taminies, in. pl. t. de bot. foort van wilt,
fiekende false, yr.
Tamis, m. zeef, vr. Passer de la farine an,
par le—, meet ziften , door de Beef latex
loopen; fig. Passer q. ch. au -44, iete
ntsaui sung onderzoeken. — d'im, of.4
gue, plank met gaatjes in een ergel,
waardoor de pijpen loopen.
Tamisaille, 1. t. de mar. luiwagen, eiterlOso
van het roer,
coin. Tamis, foort van we)..
Tamise F. t.
'
lee flaffe.
Tamiser, v. a. ziften,doorlie zeeflaten loom,
Tarniseur, in. t. do Yea% zifter in eene gl4s.
blazerij.
Tampane, f. t. de charp. kop van `den rob?.
van eeLen windmoten,
Tampe , f. t. de mane. road flak hone ea
flofen te krasfen.
Tamper, v. a. met zulk ten fink host op de
,drukken.
Tampion, in.
de ties. woverskati amAet
weeffel wijder te waken.
Tampon, DI. flap, vr. prep, top, ow. ftep.
fe t , 0. Faire tin — de tinge, eene .114 van
linnen maken.. Boucher uu tonneau avec
un Bois, sent ton met een houtiPs
prop toemaken; t. d'art. — ptiur bouches
A feu, mondflop tot het gefchut. s de
grenade , brandgranaat tappets; haute*
flop in het algemeen; t. d'impr. robbers,
waarmede de plaatdrukkers den inkti op
de platen doen ;• t. de gray. vilten ,
waarmede de plaatfnijders butane piattle
wrifven; t. de charp. houten ptimess tot
het vastitouden van sea gebouw; de eiar,
d'ecubier, kluilhout , pro?.

isc$

flak tent; t. de man. Boor, hie. Le
Choral entend les — s, het paard luistert

'Mar, let op tie Aeren. Ce cheval a le
em. haut, die paard heeft hooge hielen.
Lew- pipe, het knopie aan eene
pup.du pain, de weeke korst van een
brood ; floel van gene artisjtk.
Talonner, v. a. fam, op de hielen zitten,
ofeliterna jagen, vervolgen. On les takrona de fort près dans leur retraite, men
sat bun zeer digt op de htelen ; fig. attn.
porren, standrifven, aanzetten. II taut le
pw" , autrement it ne le fera pas, men moet
hem aanzetten, ander: zal hi/ het niet

loon.

Talonnier, tn. hielhoutusaker; t. de mil.

fthoefs van eene vaan, vendel, van eenen
Ilandaard; t. de mar. een fluk bout op do
hak van het bovenfluk gevoegd.
Talonnieres, f pl. t. de cord. hielflukken
rinapies hiellesrtjes aan de zole'z der
Thonniken. o.; t. poet. hielvlerken van
den God Ilierkurius.
Talpa, f. t. de chir. zeker hoofdgetwel, o.
Talpaches, m. pl. t. mil. Hongaarsch voetvolk.
Talqueux, se, adj. talkaehtig. Des roches
ses, talkachtige rotfen.
Talus , Talut, m. fehuinte van eetsen muur,
disk of berghelling van eene borstwering, vr.; de peint. doren. Le — du
parapet, de fthuinte der berstwering.
col not du — a une muraiile, senen muur
fchuinsch ophalen in dikte verminderen
Naar mate van deszelfi opmetfeling. Let
toupiraux de cave coat ordinairement en —,
do keldergaten zijn gswoonlijk fehninsch.Taluder, Taluder, Taluser, v. a. fcbuinsch
ophalen, eels* glooijing gevcn, eenen
*aunt in het opgaan doe, verminderen.
Lea borda des ,tangs sont talutes, de oe•
vets der vijeers loopen fchuinsch.
`tale, m. halsfieraad der Indianen, die dezelve h y mn, bruiden em den hals hangen.
Tarnacolin, d'hist. nat. foort van huge-.
Ifs, yr,
Tamendua, m. t. d'hist. nat. miereneter (Four,
miller) van de tweede foort.
Tamanoir, in. t. d'hist. nat. groote miereneter.
Tamaricin, m. t, d'hist, nat. foort van IVoord;Oho betgrot, vr.
Timarin, m. t. de bor. tamarinds, yr.;
foort van aap.
amarinier, m. _t, de bot• tamatindebeom
in Indiii.
Tainaris , Tamarise , m, t. de bot. tamatisboom.
Timatia, m. t. d'hist. nat. kleine 1sYster van
itrazilii, yr.
Timboul,
t. de bot. trommelboom in Indic.
•imboula, m. groote negertrom, yr.
Tambour, ,m. trommel, y r. trommelflager ,
iambeer. Battre le — (la caisse), de tramflaan. Le — major d'un regiment,
de reginsentstatnboet ; fig. fain. ou prov.
Mener q. q. battant, iemand vet te bo.
yen gaan, de loef afwinnen ; A walijk
alt iemand te lverk gaan. Ce qui vient
de la flOte retourne au —, zoo gewonnen,
Akeo vstteerd; onregtvaardig good gedijt
'dot. Ua ventre enfle est un qui sonne
Ia remake, een waterzuchtige ken niet
lase in het /even blijvsn. S'eu retourner
sts —, het gewonnene weder vetliezen ;
d'hotl. (barillet) de trammel in een ho"s;
aegi tots van een klokkefpel ; t. d'arch.
Witte loot vale imisgwerp4 rends fieotten,
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Tampoviter, v, a. tvelloppen, met son flop.
fill thaws, met eene houten pin vast ma-ken. — un tonneau, ,eene ton toefloppen.
II fallut — le vaisseau, men moest .het
Ichtft (moo fns eerP roPP en) ooefloPPen•
Tam-tam, t. de sus. [sort van keteltron
in het Ootten, die men Ilaat met eenen
houten hamer, owe lets bekend to maken, yr.
Tan, -m. gemalen run, y r. Mettre le cuir
au —, het leder in de run leggen.
Tanacombe , m. t. d'hist. nat. metric van Madagascar, yr.
Tanagre, m, zie Tangara.
Tanaisie ou Tanesie, f. t. de bot, wormkruid,
o. reinvaren.
Tanaob4 , m. t. d'hist. nat. foort van lijster
van Madagascar, yr.
Tanas , m, t. d'hist. nat. vogel , foort van
yalk op de delfrikaanfche ku:t, groote
yerwoester van kleine visfchen.
Tancer, V. a. fani. bekijven, berispen,
doorhalen uitfehelden, verwijtgn,
Tanceresse, f. fain. bekijfger, die gedurig
beri spt,
Tanche, f. zeelt. —de mer, foort van lipvisch.
Tancade , adj. zeeltachtig.
Tandelet, m. de jard. lige dekfel over de,
planten, om dezelve voor de zonnehitte
le befcaermen ; t. de mar. zonnedek op
den achterfleven van een (chip.
Tandelin, m. t. de sal. dennen draagkorf der
zoutzieders, yr.
Tandisque, conj. terwijl, middelerwi/l.
—quevowstic,nl
fera pas, terwift
gij bier zal hij het niet doers.
—qu'il
m'en souvient, middeterwijl, zoo ale
ik daaraan denke.
Tandour, m. tafel, onder Welke men eenen
(garden of koperen vuurpot zet, verborgen doer een tapift, waaraan teConfiantinopel de Grieken, slrmeniers, enz.
zittets, yr.
Tandrole , f. t. de very. zoutfchuim, dat bij
de eerfie fmelting vat; het glas boetn
drijft , o.
Tane, f. run. (nit Indie, o.
Tang, in. C. de coin, foort van neteldoek
Tangage, m. t, de mar. het flampen van een
fchip so de zee.
Tangara , m. t. d'hist. nat. tangara, foort
van iimerikaanfche mosch, yr.
Tangaroii, m. t. d'hist. nat. rook tangara
410S Guiana.
Tangas , m. t, de coin. zekerfluk geld van Goa.
Tangavio, d'hist, nat. paarskleurige
tingara,
Tangeute, f. ;. de geom. raaklijn, yr. tan.
gene. Tirer, mener une —a une courbe,
Gene raaklijn aan eene kromme lijn trekhen ; prov. , S'echapper par la —, zich op
eenebehendige wijze uit e ene zaak redden.
Tanger, v. a. t. de mar. zie Ranger.
f. t. did. voelbaarheid.
Tangible, adj. t. did. voelbaar,
Ting-tang, zie Tam-tam.
Tangon, m. t. de mar. waterfpittr van het
vooronderlifzeil, ook wel bakIjoier, yr.
Tangue-de-mer, 1. zeezand op de kust van
,AVormandii dievende tot „vet weaken van
hat land , a.
Tanguer, v. n. t. tie mar. flampen, op- en
sseirgaan heifen. Notre vaisseau tangbuit
beaucoup a cheque bouffee , ens fchi?
Ample zeer, ging negt op en neir kV
Worst, fooling rtekwind.
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Tanner, m. t. de mar. fchip Sat /wraps ,

op en netir gaat, o.
Tani, in. t. de coin. fijnjle Bengaalftho

ziide, yr.
Taniere, f. hot van een wild dier, o.
Tanjet, m. t. de corn. foort van Indisch
teldoek, 0.
Tannage, m. be t eiding van leder met run , yr.
Tanne, f. zwarte ylek of hard puistje in
het aange4rgt. Tirer une—,aver une ai.
gaille, een puistje met eerie naald nit.
jieken.
TannO, e, adj. runkleurig, gelooid.
gelooid, runkleurig dock.
drap
Tannêe, f. gehruikte, nit de kuip komen.
de run, kif, o.
Tanner, v. a. deer looijen. Cairo de .vaches
hien tann4s , geed gelooide koehuiden
fig fam. lastig, moeijelijk vallen.
Tannerie , f. leerlooijerij; prov. A la —
toils boeufs sont vaches et a la- boucherie
toutes vaches sont boeufs, bedrog is aural.
leirlooije r.
Tanneur,
Tannin , m. vezelachtige .zelfflandighei,d,
ale overblijffel van gewasfen, yr.
Tanqueur,
t. de mar. rjouwer in haven:,

bevrachter en ontlader der fchopus,
Tanrac, 'I endracvou Tanrec, m. fours yam

Indifchen egel.
Tanrouge , m. t. de bot. foort van fieenbrike,
t Tanson,
verwijt, o. twist, m.
Tant , adv. zoo veel , zoo zeer, zoo Jlerk,
dermate. II a — d'amis et de richesses,
(091 ne pent manquer de Tien, hij heeft

zoo .'eel vrienden en rijkdommen , dot,
!um niets kan ontbreken. l'aime -,
zij bemint hem zoo zeer, zoo fleek
dermate. 11 a — de bonds pour vows,
heeft zoo veel goedheden your u. Je,l'ai
vu — de lois, ik hub hem zoo veel , zoo
dikwills gezien. I1 gagne — par jour, hij
verdient zoo veel daags. I1 y avoit — it
partager entre nous, er war zoo en zoo
veel onder ons te verdeelen. Cela mla
Coutè . dat heeft mij zoo yeel
gekost. Nous etions — a table, wij wa.
ren zoo velen aan tafel. II en a
ec — plus, hij beefs zoo veel, zoos,
veel ; zoo veel en nog sneer. Tous
que nous sommes, alien , zoo veel °nu,
zijn 11 pleut — qu'il pent, het regent
wat het kan. 11 mangea — qu'il en flit
malade, hij at zoo veel, dat hij er ziok
van wend. mieux zoo veel te beter.
11 a gagne son proces ,, — mieux pour lui,
hij heeft zifn regtsgeding gewonnen , zoo
veel te beter'voor hem, — -pis, deg 41,
zoo veel te urger. — plus que
sneer of minder, omtrent, zoo veel to
sneer, zoo vest te minder. — et plus,
gelijk, kansfr
overvloedig. — a
wij
op, e P en ver. Nous sommes —
z4,P3 gelijk (i,n het fuel). p'ein quo
ten
deele
vol,
vide , — bon que mauvais ,
ten deele ledig, zoo goed als kwaad. Je
le fain — pour lui que pour moi, ik: doe
het zoo wel y ear hem ale voor mil. Mee
revenus se montent a —, mijne inkomsten
bedragen 'zoo en zoo veel. Let — et d'art•
noes, eenige honderd jaren. baronies
que femmes, zeowei mannen al: vrou.
-wen. — suit peu, een weinig. It ea t —.
,soit.peu malade, hij is een weinig 'ziek,
Donnez lui en — soft peu, , geef hem eels
aveinig daarvan. II ne regarda,plus personae,
etoit afitigk , hij zkag nivaand lir lzoo
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hij bedroefei. que , conj. ou adv.
zoo veel als, zoo fang als; terwijl,middelerwifl (tandisque). — que la vue peat
s'etendre, zoo ver het gezigt flrekt. —
clue je vivrai, zoo lane ik zal leven. —
s'en Taut que (ben loin que) je le fasse ,
het zii verre van daar, dot ik het doe.
qu'il vous plaira, zoo lane als het u
zal behagen. — v a que
u), zoo veet
is het dat. pleuve qu'il vouclra ,
het mag regenen zoo lang het wil. Je ne

War

TAP
Ole qui le piquera, sera nn , het geeing.•

fie ongeluk, ongeval, dat horn zal ontmoeten, zal hem vervolgens geheel to
gronde brengen.
Taonabes, f. pl. t. de bot. planten van het
geflacht der veel vezeltjes hebbende.
Taoniens, in. pl. t. d'hist. nat. geflacht der
paardenvliegen, o.
Tapabor, M. karpoeti , yr.
Tapage, m. geraas, geweld, rumoer, gerammel, getier , o. Quel — ifs font! wat
mak.7n zij veer een geraas ! t. de peint.
dais pas bien ce qui se passa, mais — y a
11 y a tin grand — dans ce tableau , in doze
qu'ils se battirent , ik weet eigenlijk niet wat
fchilderij is een groot geweld, gewoel.
,'oorviel, maar zoo veel is zeker, dat
zij elkander floegen. — y a gull est mart, Tapageur, m. fam. Leven-, getier-, geraas
maker.
zoo veel is zeker, dat hij dood is. En
que, conj. zoo ver all. J'y consens Tapagimini, m. pop. vrolijk geraas, o.
en — que cela me touche, ik hem daar- Tapainose , f. vermindering , verkleinein toe , voor zoo ver als hct mij .ring.
raakt. Si — est, conj. bijaldien, wan- Taparara,
t. d'hist. nat. foort van ijsvoneer het zoo is. Si — est qu'il vienne,
gel van Cayenne.
bijaldien hij kome, ,wanneer het zoo is, Tapayer ou Tapayachin, m. t. d'hist. nat.
dat hij atonic! Si — es t que cela Suit
doorupadde, yr.
comme it le dit, lvanneer het zoo is, Tape, f. tap , zwik , p rop , deuvik op den
bodem van een vat,m.(bij de bierbrouwers);
bijaldien het zoo is, als hij zegt; fam.
t. de mar. (tampon) windliraft, m. prop
Sur et — moins, op afrekening; prov.
van linnen, om het gat tier vormen toeva la cruche a l'eau, qu'enfin elle se
te floppen (bij de fuikerragnadeurs);
brise, de kruik gaat zero lang to water,
fam. klap , flag, m. oorveeg
tot dat zij breekt. vain Phomme ,
peer, vr.
vaut la terre, zoo heer, zoo land. — pis,
zie Uranoscope.
mieux, het is mij gelijk , hetzelfde. Tapecon ,
On crie — noel qu'il vient , men fpreekt Tapecu ou Tapecul, achterfle gedeelte
eener wip van eene ophaalbrug (bascule),
zoo dikwijls van eene zaak, tot dat zij
o.; t. de mar. druil op eene floep; broodeindelijk gebeurt.
winner, zak , Welke de kapucijner monTantale, m. t. d'hist. nat. ilmerikaanrcbe
ni ken op den rug hebben; foort van zwaboompelikaan; t. d'hydraul. zie Diab-ete;
ren wagon , die hevig fchokt , ribbet. de miner. nicely meraal, door Eckeberg ontdekt, tantalum; t. de myth. Tan- flooter.
talus, die volgens de Heidenfche die& Tapeinies,, f. pl. foort van lischbloem.
ter:, tot zijnen mond in het water flond, Taper, v. a. pop. flaan, oorvegen,
klapgeven, muilpeefn geven. 11 Pe hien
en echter zijnen dorst niet konde lea.
tape, hij heeft hem braaf oorvegen gege.
Men; fig. een rijke gierigaard, die
ven
; t. de mar. de windproppen op de flu kketz
goon genot van zijh bezit heeft.
zetten. — tin canon , een kanon toeflop.
Tantaliser, v. a. de Graf van Tantalus onpen. — les ch,eveux, het hoar met den kam
dergaan.
opkloppen, opfirijken (bij de pruikemaTantamon, m. t. de bot. plant op Madagaskers). Tapez-moi les cheveux, firijk mij
car, vioolkleurige zeeroos, yr.
het hoar op ; fig. fam. Le voila bleu tape,
Tantarare, f. geruisch, dat een Coon van
hij is regt in het naauw. Voila tine reeene trompet nabootst.
ponse bien tape., e , een welgepast, iaangeTante , f. tante, moei. Grand groottanbtagt antwoord; v. th fain. — du pied,
se, oud-moei. — a la mode de Bretagne,
met den voet fiampen; (bij de verged-.
vaders of moeders voile nicht.
ders) den witten grond door flampen met
t Tantieme, zie Quantieme.
het penfeel geven; t. d'econ. Des pornTantin, Tantinet , Tantec, m. fam, een weimes, des poires tapees, gedroogde en plat
goof mij een
Donnez m'en urt
gedralete appelen,, peren.
weinig.
Tantet, adv. terflond, flraks, aanfionds , Tapere, f. t. d'hist. nat. foort van
kaanfche zwaluw.
us , ten eerfle , dadelijk. Je le ferai —,
ik zal het 'aan.flonds doen. Je lei en pa:- Tapereau, m. zie Petard.
ik zal er hem dadelijk over Taped , tu. verandering van den Isaac, van
lerai
het konijn in Brazslii, yr.
fp reken. J'ai vu — celui dont vous parlez ,
ik hob dien, van wien gij fpreekt, firaks Tapette, f. t. de gray. vernisbal, m._
gezien. 11 est venu — pour me chercher, Tapiere , f. t. de mar. langlluk heat ,fcheeps-.
vastgehij ss fins gekomen om mij of to halen.
balk, waarin de katfparen
nageld.
A —, tot firaks, tot wederziens. Je vous
quitte pour ce moment , , ik ver- Tapiers, in. pl. t. cl'hist. nat. planters van
laat u veer dit oogenblik, tot fins, tot
de twaalfde klasfe der plantgewa'fen, vr.
,firaks, tot wederziens; haast. Cetre
snaison est — achevde , dit knit zal haast Tapirs, Tapie, Tapia, m..t. de bor. flinkapklaar zijn. I1 est — de nuit, het is
pelboom, knoflook perenboom.in
haast nacht. II se porte — bien,
mal, Tapinage , m. verborgene plaats
hij is dan wed, dan ziek. l'un, et — Tapinois , en —, adv. fam. flilletjes,
, in het verborgen, ter Ilstik.
Pautre, as hot (de) eene, dan het (de)
Tapinose , f. t. de rhet. zie 4xtenuation.
aesdere.
Taon , tn. (lees ton) fiaarden-, osfCn., koei- Tapioca , in. C. de chit, bezinkfel van 11740
jessyliegt vr.i
aloe, o.
ou pros,. La premiete monTa.
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Tapion , m, t. de mar. flaak op de opper.
hest met twee pooten, gelijk men op ,de
vlakte der zee, waar het water minder
halfdekken, en in den krill der fchepere
3101 fchijnt zijn, dan op de andere
heeft , tot het beleggen der groote- en
plaatfen random het fchip ; teeken ,
fokkefchoten en halzen. — s d'echelle,
waarbij men in de zee ontdekt waar
valreeps klampen. —s de mat, klampen
men is.
boven het dek aan de zijden der masters,
Tapir, se, v. r. neerbukken, nederhurken,
dienende em touwiterk aan to beleggen
zich verfchuilen, verbergen. On le trouen in bet bijzonder aan den fokkemasr,
va tapi dans un coin , men vend hem in
em den kraag van het groote flag op 'to
eenen hoek nedergebukt. I1 s:etoit tapi
doen rusten. — s de cabestan, klampen
derriere une planche , hij had zich achter
van de fpil. s de bout de vergues,
eene plank verfcholen.
klampjes op de nokken van de ra gs, voor
Tapirer,, v. a. les perroquets, de papegaaide fleekbouten. — s des bittes, flounders
Jen bunt verwen.
s ae hone, klampen
van de boring.
Tapis, m. vloertapijt, tafelkleed, o. Un
of latten in den mars. — de gorges , de
— de Smirne, een Smirnaaschvloertapijt,
is 0-ok
loefhouder aan den voorfleven;
vloerkleed. Un— vert de table, een groen tade benaming der klampen, waartnede op
felkleed, biljardlaken; fig. Mettre une affaire
eene werf de ondereinden der flutten
star le tapis, eene zaak op het tapi jt, op de
der een fchip worden vastgezet.
haan, in overweging brengen. Tenir q.
gueule ou a dent, forklamp.
fee,
q. en —, van ietnand fpreken, hem tot
boeiklamp. — simple, nokklamp. —'
het onderwerp van het gefprek maker;
d'alinguet, palmat, g ordi s k 1 amp .
prov.Amuser le —, het gezelfchap met
klamp, aehterAlamp, pranghout.
beuzelingen onderhouden; t. de jard. —
inure, halsklamp. — de mat de chaloupe,
vent, de verdure , groen perk in eenen
knecht van de Ileep. —s de potence, otn.
tuin, o. groene weide, yr. glad gemaaid
derwekken, klampjes onder den gek van
veld, o.; t. de jur. Le — vert , vergadede pomp ; t. de fauc. plank , waarop men
ring der koninklijke generaal-pachters ;
flaat, ow den vogel to doen terugkeeren ;
E. de teint. oppervlakte van de verw,kleur
t. de jard. zie Piquet.
tot het marmeren van papier, yr.
Taquin , e, adj. fans. fchriel , karig, fchroke
Tapissendies , f. pl. t. de cons. boot katoen,
kig, gierig ; twistziek; s. m. gierigaard,
op beide zijden gelijk gefchilderd.
fchrok ; twistzieke , koppig , hoordig
Tapisser, v. a. behangen, Une chambre bien
mensch.
tapissee, eene goed behangene kamer. Les Taquinement, adv. op eene fchrokkige, fchrierues etoient tapasees, de flraten waren
le wijze. Il recompense tres hij bemet kleeden belegd.
tine vigne taleant zeer fchriel.
pisse toute la muraille, een wijngaard be- Taquiner, v. a. tegenflreven, dwarsboomen.
dekt den ganfchen muur.
11 m'a taquine tout un jour hij heeft tnij
Tapisserie , 1. behangfel, tapiftwerk, o.
den ganfchen dag gedwarsboomd; v: n. de
A petit point, tapijtwerk, behangfel met
gewoonte hebben van tegenfireven.
kleine fleken. Line — de damas, een da- Taquinerie , f. fam: karigheid, fchraapzucht;
masten behangfel. Cette — est passée ,
ho#fdigheid.
dit behangfel is verfchoten. Garnir une —, Taquoir, m. t. d'impr. klephout. On abaisse
een behangfel met linnen voorzien.
les lettres trop hautes avec le —, men flaat
Tapissier, m. tapijtwever, tapijtwerker;
de uitfiekenae letters met het klephout
behanger , karnerbehanger.
seder.
Tapissiere, f. tapijiweeffler ; vrouw van Taquon, Tacon, t. d'impr. enderlegfel,
eenen behanger.
ender to "crag flaande letters, e. veering
Tapid, Tapetis, m. zeker viervoetig dier
der drukpers, vv.
van Brazilii, o.
Taquonner, v. a. t. d'impr. van onderlegfels
Tapon , m. fam. in elkander gefrommeld,
voorzien.
zamengewrongen doek Of ander fink flof- Tara , m. t. de bot. boom in Peru, foort
fe ; t. de mar. houten keggetje , dat men
van tamarinde, yr. _inkrboom, in.
in den kop van eenen maga drill' t, om Tarabat, m. ratel ,
wekker in een klootdezen beter to doen fluiten (tampon); t.
ter , om de monniken to wekken
de mus. eon die de trammel met de was- ,Tarabe, in. E. d'hist. nat. roodhoojelige Ama.
ten flaat to Siam.
zonen papegaai.
Tapoter, v. a. fam.flaan, afrosfen.
Tarabiscot, ,m. t. de men. fijne fchaaf Voor
Taps, m. pl. t. de mar. de fchragen of ralijsten, yr.
paarden der gotelingen of basfen.
Tarabuster,, v. a. kwellen, lastig vallen,
Tapsel, m. E. de com. greet Bengaalsch
hinderen. Vous venez me — l'esprit, gij
lijnwaad (e. etneenlijk blaauw), a.
maakt mij het hoofd dol.
Tapsie, zie nIallserbe.
Taragas, m. dier , in 'welks maag de be.
Tapure, f. het toeperen, o:pfirijken van
zoardfleen gr oei t
het Haar.
Taraison , f. t. de verr. fchuif, kromme pan
Taque, f. gegeten ijzeren plaat.
voor de opening van tenets glasblazers
Wagner, v. a. t.
eenen norm klopoven.
pen.
Taranche f. t. de charp. ijzeren bout of pen
Taqueret, m, t. de forg. voorplaat die voor
om de fchroef eencr pers ors le draasjen.
tenon oven gedaan words, yr.
Tarande, Tarente, zie Rhenne.
Taquet, m. t. de mar. — a comes et it bran- Tarare, interj. goal goed: ga toe' gang! hat
ches, kruishout , dat als eene Vamp geis mij om het ever! je n'en crois rien!
nraakt is; aware — de manueuvie,
good, good: ja, fa; ik geloof er niets
kruisklemp. — a gueute, lipklamp Leger,
vane s. m. t. d'econ. togtmaker tot het
het boord gefpijket d. — de lancage ; (lc
reinie-en van A's-en.
tonnage; — a cueur;
°reales, krYiS
E. de. -sea. fehreepeor, vr.1 t.
Iiii5
d'art.

TAR.
tsp
il'art.fthroef om moeren te draajen. —
a otivrir les moyeus, naafboor.
Tarauder, v. a, t. de sem een fchroefgat
uitboten.
Taraux, m, pl. groote fpeelkaarten in Zwit' ferland gebruikelijk, vr.
Taraxis, tn. t. tie med. roodLeid der oo.
gen, vr,
Tarcaire m. zie Carquois.
hij
'lard, adv, laat, fpade. 11 vient
konst fpade, Je me suis couche ik ben
laat te bed gegaan, 11 arrivera au plus lundi, hij zal op het laatfle maandag
Oankomen. 11 commence a se faire —, het
begin: laat te worden. 11 se fait —, het
ivordt laat. Tot ou —, over kort ofover
long ; prov„ 1 vaut mieux que jamais,
&ter laat dan nooit. A beau se lever —,
qui a bruit de se lever matin, i ple den naam
heeft van vroeg kan lane jiapen , of verliest hem zoo fchielijk niet
weder; s, m. late avond, Arriver sur le
—, opden late;s avond aankomen.
v. vettoeven, beiden, fang ult.Tarder,
klilven. 11 ne vous faut pas — un moment,
gij moet geen oogenblik vertoeven. Allez , et ne tardez pas, ga en blijf niet
Tang nit. La mourre tarde , het horologie
goat langzaam. Ou avez-vous taut tarde?
jvaar zijt gij zoo lang gehleven? imp.
Jl me tarde de le voir, ik verlang hem te
Wen. 11 nous tarde que nous soyons hors
wij verlangen buiten die zaak
se 11 leer tarde que l'ouvrage •soit
achevd, zif verlangen naar het einde van
het werk,
Tardif, ive, adj. laat, fpade; traag, langzaam. Un mouvement eene langz.me
beweging. Des fruits — s, late, fpade
Truchten. Un esprit —, een :rage gees:
een darn begrtp. tine guerason —ve, tone
langzame genezing.
es•
Tardiflore, adj. t. de but. Une plante
ne laat "bloeijende plant.
t. Whist. nat. ze.
Tardigrade, Tardifere ,
ker dier, dat zetr langzaam loop:.
langzaam
, tragelijk
7ardivement, adv.
langzamaijk.
Tardivete, t. traagheid , lantzaamheid ; t.
de jard. langzan;e, late rijpwording der
vruchten.
l'ardon, zie Tadone.
Tare, f. t. de com.,tarra, In. aftrek, 0. very
snindering voor het gewigt der iristen ,
balers, vaten, enz. La — est trois ppr
cent, de tarra is drie ten honderd. Les
vsarchandises out ate gatees, it y a pourcent
florins de —, de koopwaren zips bedorvsn
geworden, or is een aftrek veer honderd
gulden; fig. mange! , on. gebrek , o. ('est
an homme sans —, het is een-man zonder
gebrek; prov. Ii y a — et suros, or is
nog veel aan to berispen.
Tare, e, adj. gebrekkig, onvolkomen, bedorven. Une marchandise — ee, eene bedorvene, gebrekkige koopwactr, zieTarer.
Tarentisme, m. t. de med. dansziekte, vereorzaakt door den beet eener tarantula.
Tarentule, f. t. d'hist. nat. tarantula (ver.
giftige fpin), foort van kleine hag-edis.
Taxer , v. a. t. de com afwegen. On a de1i tare lea tonneaux, men heeft de tonnen
teed; afgewogen ; bederven ; fig. — la reputation de q. q. , iemands goeden naam
&szwalken. Elle est taree, zij 'Nat in
foals 1W/stria rasp.
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Tarerande, t le Pasténague.
Tares, rn. t. d'hist. nat. hotrtworm , 'worm
die de paten der difien en fehepets door.
boort, tn.
Targe, f. zeker [child of berekelaar tierisu.
den , o.; t. de jard. bloembed in eerten
ruin getijk eene halve maan, o,
Targer, v. a. zich met zulk een rehild
dekken; fig. zich prifzen, roomers.
t Targer, Targer, v a. zie Tarder.
Targette, f. t. de serr. plaatgrendel van eons
venflerdeur, m. plaatje met een knipje
of fchuifje,, 0.; t. de drap. forrt van hand.
[child, waarmede de lakenfahrikeurs hung
ne vingers bedekken , oat dezelve in het
werken niet te kwetren, o.
Targuer, in. t. d'hist. nat. fort van gefPik•
kelden platvisc!z.
Targion, s, m. ?1. t. d'hist. nat.planten, van het
gellacht, yr.
Tamrgeenu,r, se, v. r. Porrhelis (01) 'hi:
roomers. Se — de sa noblesse, zich op
zijnen adel beroemen. 11 se targ,,e de see
richesses, '114 pocks' op zijne rilktion•
Targum, in. (lees Targome) Chaideestwrehe
verklaring van hot °tide Testament , vr.
Targumique, adj. Les explications — a de
Pecriture sainte, de Chaldeestwlche verkila•
ring der II. Schrift.
Targumiste, m. verklaarder der If. Sehrt:ft
in het Chaldeeuwsch.
•
paltnwijn.Tani ou Soury,
Tariere, m. t. whist. nat. foort van vote',
vitgeneter, bruin keeltje.
Tarier, f. t. de charp. zwik- , fieekhoor,
avegaar, drilijzer, o.; t. de min.
on
sonde angloise, aardboor.
vr.
tolbork
,
ottentboek.
Tarif, m. toltifst,
je , 0. prijscourant van waren-en man.
ten, y r. Le — des droits d entree, -tol.
lijst inkotnende regten. Voila le —
du prix des denthes, bier is de prijscoss•
rant der levenrmiddelen.
Tarifer, v. a. op een tarief brongen, Jeers
tarief makers.
Tarin , t. d'hist. nat. foort van mess , yr.;
t. de corn. zeker fink geld op Sicilia en
te Napels, o.
Tarir, v. a. et n. uitdroogen, opdroogen,
verdroogen, doen ophouden. La gran e
secheresse a tari cette fontaine, de ,groote
droogte beef: doze fonsein geheel opge.
droogd. Autrefois crate source ne tarOsoit
jamais, eertijds droogde daze rbron nooi;
alt; fig. 11 ne tarit pas stir ce sujet, bier•
over is hij onuitputtelijk, altijd heeft
hij fief tot dit onderwerp Le temps ta.
rira biers ,ses larmes, , do tijd zal zijne
tranen wet doen ophouden, wel droogen.
Tariri, m. t. de hot. onecht valsch
lichout (eon boom in India), 0,
Tarissable, adj. uttdroogbaar, dat verdroo.
gen Jean. Notre pelts n'est pas —,',,ctsize pint
kan niet uitdroogen.
Tarissement, notdrooging, ver•,-opdrose.
ging , y r. Le — des puns, de opdroeging
der putten.
arnatane , f. t. de coin. Indisch ktitons, o,
Tarot , m, t. de m us. basfon; pl. tarakkaar•
ten. Les 4— s soot en usage en Allemagne,
de tarokkaarten zijn in Duitschland if*
gebruik.
Mote, c, adj. Cartes ea, tarokkaarten,
kaarten die op den rug seMkkeld, of
me! ruitje,s zijio.
Ts'.
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tarotitr, m. esn die tarokkaartsts maaks; Taster, v. a. ophoopen , opflapelen. — du
of dezelve verkoopt,
bled , koren ophoopen; v. n. t. de jard. zich
Tarotir, v. n. zich beklagen.
uitbreiden Cette giroilte a bien tassee,
Xaroupe, f. haar tusfchen de beide wenk.
deze nagelbloem heeft zich goed uitge.
braauwen , o.
breid ; t. de mac. Une yam qui tasse,
Terse, in. t. d'anat. (Coude.pied) voorvoet ;
een gewelf dat inzakt (qui s'affaisse).
voetwortel, zeer Witte keifleen.
Tassette, f. (Cuissart) dijfinh aan een harnaho,
Tarsier, in. (Phalangiste) roort van Indiaansch Tassiot, m, t de van kruislat , -flok otn-Ase
konijn (gerboise), buideldier,, o.
we, k te beginnen.
Tarso, m. L. de miner. zeer hard Teskaansch Tassoles , m. pl. t. de hot. planten van de
Marmer,, o,
Vie klasfe der plantgewasfen met sex
Tartan, m. de com. foot.: van wollen flof
meelflofflijlije.
met groote ruiten, zeer gebruikelijk in Tastigoter, v. a. kwellen; weirfireven; met
het noorden van Schotland , yr.
moeite fpreken.
Tartane , f. tartaan, vaartuig op de Mid Tatauoa, m. t. de bor. boom in Brazilig,
dellandfehe zee , met een driehoekig zei I,
welks vrucht op eene moerbezie gelijkt.
0.; t. de pech. zeker vischnet , o.
fam, janhen, jangat, ken*
The poule,
Tartare, u). t. de myth. tart arus , tn. de hel,
kenklouwer, gortenteller, betnoeial.
yr.; knecht van de troepen des konings
Thu-tient, m. het voeler;„
Tartareux, se , adj. (Tamen) t, dc Own. Tate-vin, zeker werktuig, foort van hewijnfieenachtig.
vel (siphon) ow den wilts flit de vateos
TartariP, in. groote aap in Tartarije,
te halen.
Tartariser, v. a. t, de chim. met wijnfieen Tater, v. a. voelen, tasten, aanraken, be.
zuiveren, reinigen.
voelen, betasten. — le pouls, den pole
aux prunes, praimetsTarte, f, Oar:,
voelen. Tatez un pen ce-drap, it est bier
taart.
douz, voel dit dock eens, het is zeer;
Tarteieto f. taartje, o.
la creme,
zacht. q. ch. comme un aveugle, istr
roomtaartfe.
betasten, aanr,..fren gelijk een blinde-;
f. gedeelte van eenen trechter,
fig. fam: onderzoeken , polfen, ondes taso. ; lazarte: klap m. 11 sonne sa hij
ten. Je l'ai tare la-dessus, sik heb hew
klapt met zijne lazarusklep.
daarover gepolst. — le courage de q. q.,
Tartiliosse, f. koek nit Turksch koren,
iemands weed beproeven, onderzoeken.
fnede brood, waarop lets ge.
Tartine,
tate le pave, hif gnat voorzigtig , be.
fmeerd is , boterham.
fchroomd te wetk; hij gat:: als op eije.
Tartonnaire, Tortonaire, f. t. de bot, plant
ren. 11 ne faut pas trop vous hater dans
vas het geflacht van den tijrn.
cette afiaire, tatez d'abord le pave, it ter,
Tartre , m. t. de chim. wijnfieen.
emeti.
rain , gij moet in doze zaak zoo haastig
que ou stibie, zeker braakmiddel.
niet te werk gaan, ondorzoek eerst al.
Tartrite , tn. t. de chim. wijnfleenzuurzout.
le omflandigheden ; t. de man. — le che.
Tartufe, in. (faux devot , hypocrite) fchijn.
val, zijn paard beproeven. Ce cheval zat
hellige , huichelaar.
te le pave, dit paard zet de poosen nice
Tartuferie, f. fain. fchijnheiligheid, hui.
goed neder, trot flier goed door, durfe
chelarij.
niet toetreden ; v. n. proeven, linakena
t Tartufier, v. a. huichelarij plegen, zich
Ticez de ce yin, proef dien wijn eens.
fchijnheilig aanfiellen.
Voulez-vous un peu — de ce pâté? wiltgif
Taruga, m. t. d'hist. nat. foort van Peru.
van daze pastei eens proeven ; prov. 11
aansch fchaap , o.
n'en titera que d'une dent, hij zal niece
Tao, in. hoop, Un --- de fagots, de
daarvan ontvangen ; v. n. proevon ,
pierres , een hoop takkebosfen fieenen;
fmaken. 11 a tate du bonhour et de la
fig. Un — de coquina , een hoop , eene
peine, hij heeft gelule, en ongeluk ,
vsenigte fchelmen. 11 tit un --L. de men.
vreugde en lijden germaukt. 11 veut
songes, hij fprak eene menigte leugens;
du métier de soldat , hij wtl de
t. de sear. — ou tasseau, klein kandaan.
proef van den foldatenfland nemen. Se
held, o. knoopvorm m.; —, met hoe—, v. r. zich beproeven, zich zelven on.
pen; ist menigie.
d'erzoeken. 11 s'est tart la- dessus hij
t. d'hist. nat. foort van vis-ch
Taschysure,
heeft zich zelven onderzocht , bij zich
in China.
overlegd; fig. Elle se tate continueliements
Tassa, in. t. d'hist. nat. zeker timerikaansch
zij zorgt te reel voor hare gezondheid.
viervoetig dies- zone's: fnijtanden, o.
Tateute, m. zeker viervoetig dier met acht
Tassao,Tassaie,m.fnedegezouten osfenvleesch,
banden , firepen, foort van armadil.
in de zott itidloogd, yr.
Titeur,, m. — se, t. voeler, taster, voel.
Tassart, m, t. d'hist. nat. four: van fiekeltier, onderzoeher; proever ; fig. fam. die
vita,
berchroomd te werk gaat , die niet fpor.
Tasse , 1. kopje, drinkfehaaltje , o. Une —
dig kan befluiten.
I the, ten theekopje, fchoteltje. Des — s Tani, m. t. d hist. nat.foort van vliegenvegel.
de porcelaine, porceleinen kopfes. Vou Tatignon, m. foort van blaker der boo.
let vous encore prendre une — de the?
duurders.
wilt gij nog eel: kopje thee drinken7
t Tatigue , tn. zie jurement.
Tasseau , t. d'arch. dwatslijst, yr. ook in Tuition, m. fain. babbelaar, wijdlsopiga
kasten om de planken op se leggen; t. de
prates-.
mon. muntaanbeeld; t. de fond. zeker Tatillonage , in. pop. wijdloopigs vertelling,
weiktnsg der Jcheerders, waarmede zij
yr. onnut gebabbel, gepraat, o.de fehaiar de behoorlijka of noodtge bewe
Tatillonner, v. n. fam an kleinigheden
ging geven; t. de charp. klamp t. de sere.
weiden, ices wijdtoopig verhalen.
relever, filen/el.
Titiner,, v. a. pop. eon: tasien, bevoeles;
TagSet, f. (inns.) kern val, o.fehaal voi,Vr.
beproevea.
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TA X
TAT
Tatonnement,
elephant,
serf, zie Gnou.
betasting, bevoeling, vr.
veld.
Tatonner, v. n. tastes , in het blinde,
groote .flier in Ethiopic. - de mer, geker rondrasten, voelen. I1 faut marcher
hoornde visch. - volaut, zeer groot Wield en titonnan t , men moet bier al tasBend hert ; fig. fam. Voix de -, eene
tende voortgaan ; fig. zich to land ber g brullende flem,
den eer men een befluit neemt, be- Taurec, Tanrec, m. port van egel„
fchroomd te work gaan.
Tauricider, v U. een flierengevecht geven.
Titonneur, m. — se , f. die voor zich in Tauries, f. pl. flierengevechten ter eere van,
het donker rondtast ; die befchroon2d te
Neptunus o.
t. (Pant. Jeux — s, flieren.
werk gnat.
Taurilien,
Thom, adv. in het blinde, bif het gevoel offers f'pelen fpelen, waarbij men Jiieren
offerde, en 'het vleesch aan het yolk gaf.
af, al tastende. 11 cherche le chemin
hij zoekt den weg in het blinde , al Taurobole, tn. t. d'art. zoenoffer van eenen
tastende. Ii fait si obscur ici, qu'il faut
frier, ter eere van Cybele , o.
alter a -, het is bier zoo duister, dat Tauroboliser,, v. a. aan de Goden eenen flier
men al tastende gaan meet; fig. fain.
off,ren.
rilarchet a — dans une affdire, blindelings Tautocatapsies, f. pl. flierengeveckten.
(zonder kennis) in eene zaak te werkgaan. Taurocolle ou Xilocolle „. f. flieren-, osfenlifm.
osfeneter; t. de myth. Bac.
Tatou , m. zie Armadille.
Taurophage,
Tatouage, in. het bite rikken en befchilderen
chus - , Bacchus de fliereneter , aan
von het ligchaam.
wien men flieren opofferde.
Tatouer, v. a. het ligchaam beprikken en be- Tauroyeur,, zie Toreador.
fihilderen. Les Negres se tatouent 1e corps, Tautocnrone, (lees Tautokrone) adj. zie Isode Zwarten befchilderenen befrneren zich
chrone.
het ligchaam.
Tautochronisme, m. t. de nide. - des mowTatouctte, Tatue,, te, f.foort vanpantherdier,o.
vements, de gelijkajdigheid der bewet. de bias. .zintoniuskruis (T), o.
gingen.
Tau,
un prime
t. de mar. het elude Tautogramme, m. et adj. Un
Taubour d'un aviron,
een gedicht, waarin alle woordis met
van eenen riem, dat binnen boord is, wanneer de riem te boord ligt.
dezelfde letter beginners.
Taudion, m. pbp. zie Taudir.
Tautologie, noodelooze, onnoodige herha.
•
ling van een lvoord of denkbeeld.
t Taudi4, v. a. zica bedekken.
Taudis, an. flechte, voile woning, y r. hok Tautologique, adj. onnoodig, noodeloos her.
nest, 0. II loge dans un pauvre, misera•
haald.
hij woont in een arm , ellendig Tautologue , tu. die eenerlei gedachten he
ble
onderfcheidene uitdrukkingen herhaalt.
hok , kamertje.
Taugours, in. pl. t. de mec. kleine hefboom. Tautometrie, f. t. did. al , to flaaffche her.
Tautualin , Taoniali, m. krabbenvet, o. fans
haling van dezelfde maat.
daaruit , yr.
Taux , m. takfe[chatting, yr. prijs, ma
bepaalde waarde van lets; zetting, yr.
Tawnier,, m. tooverboek , o.
Taupe, f. t. d'hist. nat. mol. Noir comme
La police met le — au pain, de policie
une -, zoo zwart als eene mol. Une
bepaalt de zetting , waarde van het brood'.
a fouille ici, eene mol beef: hiergewoeld;
Son — est trop haut , zijne [chatting,
prov. 1,1 ne voit pas plus clair qu'uue
hoofdgeld is te hoop; prov. Il met au.rne,
me - le noble et le coquin , hij fchcert
hij is zoo blind als eene mol ; hij ziet
in het geheel niets. Noss sommes lynx
alles over eenen kern, hij maakt geen,o'n.
covers nos pareils et - s envers nous, wij
derfcheid.
Lien 4e, gebreken van anderen wet fpoe- Tauzellieres, f. koeijen, die onderhevig.
dig, inaar voor ooze eigene zijn wij
zijn aan het verleggen.
blind; pop. 11 est and au royaume des- s, ' Tavaiolle, Tavalole, f. doek met kant
hij is dood; t. Lie chin, blind gezwel aan
zet, doofkleed, o.
het hoofd, o. fpekbuil; ook een fpekge. Tavê:e on Tavelle, f. klein naauw beordje,
zwel aan het bovenjie gedeelte van den foort van final pasfement, o.
hats eons paards, o.
Tavele, e, adj. gefpikkold.
Taveler, v. a. fpikkelen, befpzkkelen.
Taupe-grillon, zie Courtilière.
Tauper, v. n. zie Taper.
Tavalle, f. zie
'faupier, m. mollenvanger.
Tavelure, f. fpikkeling , befpikkeling., La
.-- de cette peau de tigre est. tOs-belle , ,de
in.
iTaupiere, f.
t. d'hist. nat. zekere kever (no- fpikkeling van deze tijgerhuid is zed,Taupin,
e, adj. (burl.) zwartach, [chose.
topede);
tig van aangezigt, zwartharig; m. pl. Tavernage, m.boete wegens te dior yerkoch.
f'chansgravers onder Karel VII.
ten wijn, m. belasting op het tappen, vr%
Taupinee, Taupiniere, f. molheop , m. Ce Taverne, f. kroeg, vr. awtjnbuis, o. her.
pre est convert de -s, deze weide is vol
berg, yr.
molshoopen ; fig. fam. kleine leemen hut , Tavernier, m.
ihre, f. herbergier, tap•
per , waard , herbergierfier,, sager,
yr. ellendig nest, o.
ierc).
waardin (cabaretier,
Tatiraille, f. jonge flier, m.
Taure, 1. y ears, josge koe, die nog niet Tavernon, m. boom van St. Domingo, welks
heeft gekalid (w.nisse).
vrucht naar eenen citroen',.gelijkt.
Taurean, m. flier , bul.
sauvage , domes- Tavoua , m. papegaai van Guiana.
tique, wilde,,tamme flier. - banal, am- Taxateur,, m. [chatter, prijeerder, waar.
bachtsflier. Le - mugit, de flier bruit., deerder van lets.
Combac"des — x, filet engevecht ; t. d'astr. Taxation, f. [chatting , waardering.
flier, het tweede reckon ors dierenriems; Taxe, f. bepaalde of gezette pH' s op koopwaren, leven smi dde len , yr. aanflag its byt. de bias. De gueules au - furieux d'or,
lastingen, M. fella:ling, yr. hoyWast.,
ien gentles weederale flier in eon rood
M.

TAX
tn. Payer le pain suivint la —, het brood
volgens den gezetten prijs betalen. 11 ne
paie qu'une legere —, hij betaald flechts
eene kleine belasting.
Taxer, v. a. fchatten waardeten, taxeroie,, den prijs bepalen. Les vivres sont
taxes, de levensmiddelen zije gewaardeerd. les depens d'un proems, de one' geregtskosten van een regtsgeding
fchatten. On l'a taxe comme un aise,
men heeft hem als een Welhebbend, als
een rijk man belast, aangeflagee ; —de,
befehuldigen. On le taxoit d'être avare,
min befchuldigde hem van gierig te zijn ;
fam. Je ne taxe personne , ik befc'huldig
niemand. Se —, v. pers. zich zelven
fchatten , belasten , eene ytijwillige
fchatting opleggen. 11 s'est taxe a mille
florins, hij ;meet zich zelven gefchat op
duiteeid` guldens.
Taxiarque, m. t. d'ant, taxiark, bevelhebber van het iltheenlche voetvelk.
* Taxidermie, 1. kunst om doode beesten
op to zetten.
Taxis, t. de chir. het terugfchuiven van
eenig deel des menfchelifken ligchaams ,
'op zijne behoorlijke plants.
Taxes, in. t. de bot. zie If; t. d'hist. nat.
zie Blaireau.
Tayove, m t. de bot. kool te Cayenne, yr.
Tayra, Taira, in. zie
Tcliaco, m. c. mil. fchakos , foldaten mutt
(chiaou).
o f hoed.
Tenaou, m. deurwaarder bij de Turken
Tchou , m. t. nat. de zwart en wit
gevlakte Bengaalfche valk.
Te , pr. n, aan um. t. de min. foott van mijn, in de
gedaante eener T, om een werk te doer;
fpringen.
Tebet, m. foldatenbijl bij de Turken, yr.
Technique, adi. kunstmatife , dat kunsten
Terme —,
en wetenfchappen betreft.
kunstmatig vers.
kunstWoord. - Vers
een woordenboek van
Un dictionnaire
kunsten en wetenichappen.
Tiehnolog je, f. leer van kunsten, handwerken, manufakturen, enz.; kennis van
kunstwoorden.
Technologique, adj. tot die leer, kennis behoorende.
Teck ou Teack, m. bouwhout van Pegu, o.,
t. de bot. foort van trompetThome )
bloom, yr.
Tectipennes, m. pl. peesvleugelige infekten
mot liggende vleugele op den rug.
veer die het been
Tectrice on plume —,
van" de 'vlerk bedekt.
Tectum de suif, m. laag vet op het tin,
dat men evil frnelten, yr.
Te Deum, m. lofzang van ilmbrolius, lof(moeijend.
zang tot God.
t Tedieux, adj. verdrietig, vervelend,vert. de pdch. grant net met wijde
Te doro ,
mazen op de"Loire in gebruik, o.
t. d'hist. nat. .elmeriTeguix`, Teguixin,
kaarifche hagedis, yr.
Tegument, in. bekleedfel bedeRfel , dek.
'd'anat. La peau est le —
fel, o.;
corps, de huid, het Vel is het bekleedfel
van het ligehaarn; t. de bot. Les — s des
pl'antes, des semences, de bekleedfels der
planten, der zaden.
Tetnasse, 1. pop. Rech te , oude pt ulk,pruik
Met yet voor de zecrhoofdigen.
dauwworm, m.; t.
Téigne, 1. hoofdzeer,
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de jard. (gale)1 kanker attn de booment

— des
t. d'hist. nat. mot; kleiwoom,
pelletiefs , Mot in bontwerk. — aquatique
watermot, foort van lokaas. Falisso —s,
pijpwormen, die zich in vliegen veratp.
deren; m. pl. t, de march. vetrotting
den jiraal van den voet Bens paardt;
prov. Cela tient comme dat houdt alt
pek. C'est la — des auteurs, dat is het
vitfchot dee fchrifvers.
Teignerie, f. fchurftkamer, , plaats in eels
gasthuis wear de zeethoofdigen 4 die de
fchurft hebben, genezen worden.
Teigneux, Se , adj. zeerhoofdig ; m. rzeer.
drukkerisbnaepl , ofdivelaas.1
hoofdige ; t.
to nett is.
Teillage m. het broken, fchillen van hen.
Teille , f. dunne Ichors van eene vlasfpriet.
Teiller, v. a. hennep of vlas met de hand
affiroopen, bteken.
Teilleur, m. hennep- of vlasbreker.
Teindre, v. a. verwen. arse etofre en bleu,
eene fief in het blaauw verwen. Du drop
teint en loins, in de wol geverfd doe4.
Ses mains etoient encore teintsis de sang, de
metres, zijne handen waren nog met
blood, met moerbezienftp geverfd.
ver y , verwertj 9
L'citofTe esc
Teint,
dans le —, de fore Is in de verve;
laatskleur, kleur van het aangezigt ,vr.
11 a le — jaunkre, hij heel: eene
achtige kleur. L'eau chande gate, le —,
het warme water bederfsde gelaatskleur.
— vermeil, blozende of roode
Teint, e, adj. et part. geverfd, zie Teindre.
Teinte, f. t. de pein. tint, kracht der kleuren, yernv der fchilders, waatmede zif
iets near het levers fehilderen. Demi —
zwakke kleur tusfchen li ght en Ahaduw,
halve fchadttw.
Teinte e, adj. ligt gekleutd.
Teinture„ f. verve, klcur,, welke iets dat
geverfd wordt aanneemt ; verifier; vocht
om to verwen, o La — des draps, de
verve, kleur der lakens, doeken. Preparer la —, de verfltof klaar maken. Cette
etoffe a bier pris la —, daze flop hoofs dekleur geed aangenomee. 11 faut premibire.
ment donner la — a la laine, men meet de
we! eerst\ verwen ; t. de chim. de 'mê(l.
tinktuur. Les acides tirent la — des plantes , de zuren trekken de tinktuur nit
de' planten. — de roses, rozeneinktuur.
Cette — est bonne pour l'estomac, doze
tinktuur is goed veer de maag. — de
rhubarbe , rhabarber tinktuur ; fig. opper.
vlakkige flaauwe kennis ; eerfle indruk,
vs. ligte fchets, yr. 11 a déjà une — de
philosophie, hij heeft reeds eene ()piperylakkige kennis van de wilstiegeerre.
Elle a quelque — de vice, zij heeft eenig
zweemfel, eenen ligten indruk van de
endeugel. Vous n'avez aucune — de lettres,
gif hebt in het geheel geene kennis, niet
de geringfle kennis van fludien.
Teinturerie, f. verwerij.
Te'nturi e n, tie, adj. t. de bor. Plante —ne,
plant die tot verwen kan dienen (tinctorial).
Teinturier, m. iere, f. verwer, verffier ;
— en soie , zijdeyerwer ;. t. de bot. grog.
to boom in Ethiopiê ; fig. fam. die . de gem
fchriften van eenen fterifver verbetert.
Elle est la — i4re de sea vers, zij verbetert
zijne verzen.
t. d'hist. oat. 7ekere visch van
Teira ,
het gellacht der flekelvisfchen.
Tel-
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t. Whist. nat. iimerikatinfihe ye.
Vitt:,
gel , foort van tangara.
Tere, m. dervisklooster hij de Turken, o.
11'0, le, adj. et s. zoodanig , zoodanige,
zulk een , zulk erne, zulke, dergelijk,
dergelijke, menig een, eene deze en
die ; zoo, als.too ; hij of zij , die, een
zoodanige, een zeker , iemand, ehz. On
ne voit pas ici s animaux, men ziet lire,
zoodanige , tulke dieren niet. Sa condition est - le s zijn flaat is zoodanig.
le West pas - le que vows pensez, zij is
niet zoo, eerie zoodanige, als gij denkt.
On fit un bruit, qu'on n'entendait rien,
men tnaakte zulk eeti leven, geraas, dat
men niets h,orde. On ne vit jamais rien
de -, men sag nooit lets dergelijks. -le
personne etoit riche auparavanc , qui maintenant est pauvre, mentg een, die to vo
ren rijk teas, is nu arm. - qui nit aujourd'hui, pletirera demain, hij die heden
laeht i zal morgen huilen. - maitre, valet, zoo de meester,, zoo de knecht. le demande, - le reponse , zoo de vraag,
zoo het antwoerd. Elle est d'une - le
laideur, zij is zoo leelijk. Il est -qu'un
lion, hi./ is Oelijk als eels leeuw. L'orage tombera stir - qui n'y pence pas, het
enweder zal op zulk eenen vallen, die
er niet aan denkt. - pense prendre qui
est prix, menig een denkt anderen te vangen, en words zelf gevangen. - etoit
alors l'etat des affaires, zoo, aldus fienden
mons.eur, un tel me l'a die,
de zaken.
een zeker beer, iemand beefs het mil
prov.
- le vie , le fin , zoo
gezegd ;
geleefd, zoo geflorven. - quel, quelle,
tamelijk, zoo was, zoo zoo, noch goed
neck kwaad. 11 nous donna du yin quel,
hij gaf' ons tamelijhen wijn. La maison
est - le quelle, het huis is zoo, zoo,
Rock geed noch Hecht. rendu ma
somme - le quelle, hij beefs mij de fern
teruggegeven, zoo als hij dezelve keeft
on'tvangen. in dezelfde muntfpecien.
Tela, m. gouden muntfpecie, de zwaarte
van eenen a'ukaat hehbende.
Telamon, m. t. d'arch. gedaante, figuur
van eon mensch, fchijnende eene Aroon,
lijst to dragen; t. d'art. leer, fvaarmede
de Gtieken Dunne fchilden om den halt
bonden.
Telamone, f. zie Cariatide.
Telearque, m. t. d'ant. opziener der firaten
to Theben.
• Telegraphe, m. telegraaf; een werktuig
om berigten zeer ichielijk van de eene
plants naar de andere over te bre::gen.
Pratiquer un sur une tour, eerier; telegraaf op eenen toren zerten. Communiquer un ordre par le -, een bevel door eenen telegraaf mededeelen.
• Telegraphie, f. kunst, om de Origten die
de telegraaf geeft , te kuunen bezels, dezelve verder te kunnen mededeelen.
• Telegraphique, adj telegrafisch, dat tot
den telegraaf behoort. Un avis een
selegt afisch berigt.
Telemetre, m. werktuig om afflanden to
rneten door een enkel flandpunt.
Teleobranches, m. pl. t. Whist. nat. orde der
visfehen, die de kieuwen hedekt hebben
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•riletiltOt
tn. pl. t. de bot.
p lanten met vijf vezeltjes , o.
Télephien, m. t. de chir. Ulcere
(cbizo•
nien
gezwel, waarvan de gemming
moeijelijk is.
Telephore, t. d'hist. fiat. gellaeht der in.
fekten met hdrde of hoornachtige v4110.
gels, foort van kever, yr.
Telescope, m. t. d'opt, verrekifket
coop). Un
de cinq pieds, eon verrekife
d'astr.
ker van viif Patten;
gefiernte tstsfchete den boogfchutter
fchorpieen.
Telescopique , adj. t. (Pam Etoiles
fterren, die flechts met den telercoop km*.
nen gezien worden.
Telesie, f. zie Saphir.
Telktes, f. pl. t. d'ant. dt ingtivijohn Jot as
geheineen van Ills:
Tenement, adv. zoodanfglijk , zoo seer,
op zulk eene wifze , &mate, in gouda,Niger voege: je suit
occupe que je
saurois venir, ik ben toe Seer bezig, doe
ik "let kiss: komen. quellement, toe
tamelijkf zoo zoo, tusrehen beiden, redeli fk. 11 le fit - quellement, hif deed
het zoo tamelijk. 11 se comporte quel.
lement, hij gedraagt zich g ot goo re.4
delijk.
Teliettes, f. t. de pap. linnet' van pima,.
haar over den paardeharen raam de
papiermakers i o. (papier,, of
Telliere , f. t. de pap. foort van Fransch
Telline, f. t. d'hist. nat. foort van kleine
telmosfel
Tellinite, f. t. d'hist. nat. zoodanige verd
.fieende telmosrel.
Tellure, m. Port vats zee, broos metaal
van eene wit tinnen kleur, eerst tt t782,
to Zevenbergen ontdeLt.
m. t. d'épingl. werktuig, foort van
wip, dienende em de koppits tier 'polder*
kloppen.
'felon,
'felon, m. foort van grove half wollen *Pi
half garen floffe, foort vat, tirentaal,
y r. (vieux) zie Lyre.
Temascale, m.kleine oven ot* el purperflak4
ken te droogen.
Tamboul, m. zie Betel.
Temeraire, adj. vermetel,
tookeloot
onbezonnen , onbefoild. Une action
eene verm'etele, roekelooze daad;
eete
roekelooze, waazhals, vermetele.
se joie dans le peril sans le counottte, de
roekelooze .Mort zich in het gevaar ton.
der het te kennen. C'est un icing
bit
is een jonge wattzbalso
Têmerairement, adv, vermetel,
loose Se jeter ad milieu des enpe.
this, Veit met roekeloosheid modelers end
det de vijanden werp en , flotten. Vous pair
lez , gij fpreekt vermetel.
Temerite, f. vermetelheid, /loathed , res.
keloosheid, onbezonnenheid. Jetrowon
plus de — en cette action quo de veritable,
valeur, ik rind meet roekeloosheld date
echtc dapperheid in doze daad. 11 y *de
la - a juger des chases que IWoa ne connok
point , het is vermetel over zaken
oordeelen, die men niet kens'.
Temia,
t. d'hist. nat. foort von
kaanfche raaf.
met een dekrel en dun vliesle.
Temin,
t. de coin. zekere dlgierftka
Teleologue, roer om op eenen rerren
muntfpecie, vr.
affland aan eenige duizend meniChen jets Temoignage,
getnigenis, y r. howl's,
to kunnen mededeelen.
teekon , blijk, s. - de viva voix, pat
kris

T
*fit, etendeiijke i fehriftelifke getuige-

nis revels. Son -7- m'est suspect, zijne getuigenis komt mij verdaeht voor. Lin
faux -, eene valfche getuigenis, tlu -, selon
le •-• de tout le monde it taut qu'il suit capable, volgens de getuigenis van een leder meet hij bekwaam zijn. 11 faut
rsudre. - a la verite, men meet der waarbeid getuigenis dose. Faux - ne diras tu,
gij meet geene valfche getuigenis geven.
ce valet sur - de son ancien maij'ai pris
tre, ik heb dozen knecht genornen op de
getuigenis van zijnen ouden meester.
11 a deans de grands s de sa probite et
de sa valeur,, hij heef': groote blijkee,
leewijzere van zijne btaafield en dapperkeid gegeven. Ce suet des - a de son ainidat zips bewijzeei, teekenen van zij.
Mt vriendie It ap

Temoigner, v. a getuigen, verklaren; be.
ettigen, te kennen geven, deen elriken.
contre q. q., tegen iemand getuigen. 11
me cemoigna beaucoup hij betuigde mij reel erienrchap. 11 temoigua
tame cela lui plaisoit, hij gal te kennen,
slat hens dit behaagde. - du chagrin, tie
la joie, vtrdriet , vreugde riven blijken.
1 Temoignerie , f. zie l emoignage.
Temoin , to. getuige. Faux -, valfeh geelite. lnterroger les - t, de getuig,n
ondervragen. Dieu in'est -, Dieu m'en
eat - que je l'ignore, God is mijn getui
se, dart ik het niet weer. Les s oculaires soft uniFormes la-giessus, de aoggetui•
gee fiensmen daarin oeereens je roes
prends tons — de l'insulte qu'il ma faite,
ik neem u alien tee getuigen der beleee
diging die hal mij heeft aaegedaan; t.
tie prat. En - de quoi , ten _bewifze
daarvess. - de ce nous avons signs la
presente, in oorkonde , ten bewijze hiervan' hobben wif deze onderteekend; pl.
kleine fieenets, die men ender grensfieenen ligt, ens aan te toonen, dat zij geed
rent getegd zijn; rigtrneer,, grenspaal
von lets; hoop aarde van eene uitgegra.
vette gracht of kuil, p n daaraan te meten, hoe veel aarde slitgegraven is; lout
in het droogfcheren; t. de rel. enafeefnedote rand van een bock'; t. de mar. —
de c.adage, hondseinde vats een touw of
tree , o.
m. Il le
•7empe, F. Atop van het hoof;
hij floeg hem aan den Pap
*spiv a 1a
"Off fret hoofd.
Temperament m. ligchaantsgegeldheid, na.
ruler, zionelijke drift, geaardheid, yr.
(temperament). eela fortifie le -, dat
-verflerkt het ligehaamsgeliel . 11 est d'uu
- foible, hij is van een zwak geflel. Le
uOdecin s'attache a connoiire le - de ses
rualades , do geneesheer bevlijtigt zieh
om de natuur szijner zieken te leeren kennen. 11 est d'un - vif, hij is van eene
fevendige gemardheid; fig, verzaehting,
yr. middelweg, m. a on - pre p
er is een-arentcsO'xmie,
aufddelweg tutfchen doze twee uiterfien le
semen ; t. de mils. Donner du -aan clavecin , aan een klavier verzachting, temperatuur geven.
Temp&ance, f. matigheid, gematigdheid,
ingetagenheid.
Temp6rant, e, adj. matig, ingetogen; ver.
haehtend.
luchtsgalial, a. lurhtsgeTemperatere,

zest
1* It It
fleliheid, cur. (temperateor). La -.de
ce pays est saine, het luehtsgefiel van di,
land is gezond.
Tempere, e, adj. getnretigd, getempeie
bedaard, verzach,t ; ingetogen, bedaard
bezedigd, zie
Temperer, v. a. ins tigers I bedaren "era
zachten, vermindet en. On tempere
gre par le doux , men matigt het zure
door het toete. Cela tempere le sang, date
eterzeehe vermindert het e bloed, Un pe'
tit vent frais a tempere 12/ grande elialeur
een kleine frisfehe ivied heeft de groote
hilts gematigd, verminderd. C'est nn
esprit tempere, het is ten betadigd, be4
daard. ruing hoofd, mensch. La zone
ee, de gematigde luehtfi eek,
Tempestatif, we, adj. zie Tumulteut.
`lempète, f. florin, m. anweder, o,. Led
vaisseaux agites de on paid la -, de Meer
pen door den /corm geflagen. II s'eleva
er 'entfiond een woedend
une furieuse
onwedet. La - renversa les arbres, et
enleVa les wits, de 'form wierp do bootees%
am, en ligtte de daken af ; geraas, zebu/•
der, geweld, o. Sa pr e sence fit cesser la
, zijne tegenwoo?digheid deed het gee
raas ophoudene
Temperer, v. n. raten, listen, een greet
geweld waken. 11 its fait que crier et --%
hij doer niets dan fehreenwen en razen.
TempeLueux, se, adj. onfleimig, flormachet
rig,
Temple, in. tempel, m. kerk , yr. Le- de
Jupiter , de tempel van Jupiter. - de Sad
lemon, tempel van Salomon. zees s des
idoles, de tempels der afgoden. Profaner
tin —/ eenen tempel, eene kerk onthele,
ligen. Alter au --/ naar de kerk gaan.0
t. poet. Graver son nom au --de memo'•
re, xich eenen onfierfelijken naam ver.
everven; fig. St. Paul dit que les Chre4
tiens (les fideles) sont les s vivants dis
St. e:sprit, de IL Paulus zegt ; da: da
Christenen (de geloovigen) zijn,levendia
ge eempels of woningen van den H. Geest;
t. de mama'. zie Templu ; t. de pech. Les
s de bordigues, de t egtop fiaande fiok•
ken van eene met net of horden afgem
zette plants aan den zeekant, ode 'visas
te vangen.
Templet , m. t. trimpr. fluithaut der bock.
binders op de naaibank, o.
Templier,, m.tempelier,tempelridder ;provw
Moire comme on als een tempelier,
zeer 'Jerk drinken, zuipen.
Templu oil Temple, -m. t. de manuf.
heuten liniaal , weiks tanden, in de go.
daante van eene heugel dienen ens de
breedte van een dock op het weefgetouw
to verlengen of to verkorten.
Temnoraire, adj. t. ,de prat. Bail - oa la
temps, huurcedel, pachtbrief veer soma
Foi -, kortliondig geloof.
Temlorairement, adv. veer eenen tifd.
Temporal, e, adj. Muscle -, fpier, die tot
de flapen van het hoofd behoort.
Temporalite, f. befiuur over de wereldlijkt
geederen eons kleesters, der geestelif.
ken • wereldlifke inkomsten van Sews
bisfehop,
geestelijken.
'
Temporel, m. de inkomsten, het inborn,
van een geestelifk ambt of van ten gicht.
klooster; wereldlijke stags, yr.
Temporel, le, adj. tiidelijk, wereldlifk
vergankelijk. Des blew - se verganfea

lij

tett
goetleren. Il ne faut pas prereret les
biens - aux spirituels, men meet de wereldleike goederen niet boven de geestehfke de voorkeur geven. Un seigneur -,
eels wereldlijk beer,'
Temporellement, adv. tifdelifk voot eenen
tijd.
* Temporisation, f. sitfiel, o, verfchuiving,
opfehorting, yr.
Temporisement, m. p. u. zie het vorige Woord.
Temporiser, v. n. vertoeven, opfcherten,
dralen, tifd winnen, eene betere gelegenheid afwachten. I1 y a un an qu'il
temporise, hif ,y acht reeds een jaar.
Temporiseur, m. vertoeVer, uitfleller„ draler.
Temps, in. tijd. Le - passe, de verledene
tijd. Le - s'ecoule, se passe, de tijd
gaat voorbij. Faire bon usage, un bon
emploi du -, een geed gebruik van den
tijd maken. Ii n'a pas bleu employe le
- de sa jeunesse, hif beefs den tijd zijner jeuid niet wel befleed. U n'y a pas
de - h perdre poor arriver de jour, er is
geen tifd to verllezen on; nag bij dag
aan'te kemen. Vous passez votre a ne
rien faire, gij brengt uwen tijd door met
niets te doen. Cela est bon, peut passer
pour un
dat kan voor eenen tijd fang
gaan. Du - du deluge, ten tilde van
den zondvioed. 11 s'est trompe au -,hij heeft
in den Hid gedwaald. De mon jeune -,
in sniffle jonge fares,. Un heureux ,
een gq iukkige tijd. En - de guerre, in
.00rlogstijd. Esperer de meilleurs - 5 op
betere tijden hopen, Avant tons 1e3 -,
Toot- de fchepping der wereld. A quoi
passerons-nous le -? waarmed, zullen
ivij den tijd doorbrengen, flijten?
viendra un - oh vous le direz, er zal een
rile komen, waarin gij het zeggen zult.
je vous donnerai du -, ik zal u tijd,
vitfiel geven. Le est echo, de tijd is
verflreken, verloopen. Je alai pas de perdre pour etre pret avec la poste, ik
heb geenen tijd to verliezen , om bij het
afrijden van de post klaar to wezen. Cet
apprenti a fait son -, deze leerling beefs
zijnen tifd, zijne leerjaren ultgehouden,
rsitgediend. II ne cherche qu'a gagner du
hij zoekt alleen tijd te winnen; regte tijd , m. gelegenheid vr. I1 a passé
le -, hij haft den regte'n tijd , de gelegenheid inters voorbijgaan. Le - est a
present bien favorable , de gelegenheid is
nu zeer gunstig. Je prendrai votre ik
zal wachten, tot dat gij tijd, gelegen.
held zult hebben; fig. fam. on prov. S'a•
maser a hausser le-, den tijd met zuipen
doorbrengen. Faire la pluie et le beau -,
in groot aanzien ftaan. Le - amene tout,
decouvre la verite, de tijd brengt alles
tot' rijpheid , de waarheid aan het licht;
de tijd brengt rozen. Qui a -, a vie ,
tijd gewonnen , veel gewonnen; komt
tijd, komt raad. Le - est a Dieu et a
nous, het is nog tijds genoeg. 11 y a pour tout, alles beef: ztjnen tijd. Tout
vient avec le -, a qui pent attendre, lang.
zaam gnat zeker,, geduld overwinealles.
Pousser le - avec l'epaule, tijd zoeken te
winnen. Prendre le - comme it vient;
s'accommoder au -, zich naar tijd en
gelegenheid voe:gen ; zich in den tijd
fchikken. 11 viendra un - on les ehiens
auwut besoin de leur queue, men meet

tt
zich niemand tot vijand maken , Oen

wee: niet, waar men hem noodig heeft.
11 passera mal son -, het zal hem zuur
opbreken ; hij zal het hard to verant..
woorden hebben; wader , o. gefieldheid
der lutist , vr. Il fait beau -, het is
fchoon , moo! weder. Le - change, het
weder verandert. Le - se met au beau ,
het wader words wool ; fig. 11 fait en de demoiselle, het is dames weir, het is
feeder zonder flof 'loch zonnefchijn ; fam.
11 a fait la pluie et le beau -, hij laat
het regenen en de zon fchijnen, hif is alm
magtig, hif kusi alles. Gros -, zwaar
wader, o. florin, en.; t. d'escr. de gnus.
et de danse, verdeeling van de tnaat in
twee , drie, vier tempo's (in de zangkunst), vr. Observer les - de la danse,
de tijdmaten bij het danfen in ache newts. Pousser one butte en deux, en srois
-, canon fleck in twee, drie tijdmaten ,
tempo's doen. Battre la mesure a trois, b.
4uatre -, de tijdmaat met drie, vier
'lagers aantoonen ; t. de mar. - fait , genet en beflendig weder. Le - se brouil..
affinê ophelde.
le, de lucht betrekt.
ti/dig, bij tijds,
rend weder ; adv. a
op den behoorlijken tijd; an, en mgme
to zelfden tijde, te Aelij er tijd,
ic tout -,
bijna op hetzelide oogenbltk; de
te alien tijde, altijd; de - en de
- a autre, ran tijd tot tijd, telkens; eta
- et lien, ire tijd en wijle i als het par
geeft , bij gelegenheid ; saivant le -., les
naar tijd en omitandigheid. Vous y
gij zult daar tijdig , in Weir
serez k
wezen, zijn. Bannissement a -,,eene ballingfchap veer eenen bepaalden tile. Its
sont partis au méme , zij zijn te gelijker tijd, op denzelfden oogenblik
trokken. De tout - la vertu s'est fait
estimer, de deugd heeft zich in alle eijden, eettwen achring verworven. Ilvient
nous voir de - en -, hij komt one vats
tijd tot t;jd een bezoek geven. Je vous
le dirai bien en - et lien, ik zal u dit
bij gelegenheid, in .tijd en wijle ivel
zeggen. 11 parle toujours suivant le -, les
hij fpreekt altijd naar tijd en om..
Itandigheden; t. mepr. hij hangs altoos
den mantel naar den wind.
Tenable, adj. houbaar. La place n'est pas
-, de vesting is niet houbaar , te
den. Il n'est pas - ici, it fait trop froid
het is bier 'niet nit to houden, het is to
kottd.
Tenace, , adj. taai, kleverig, vasthoutIctur,
aarklevend. La poix eat plus - que la
cire , het pek is kleveriger dun het was.
Des feuilles s, kleverige bladeren. Un
metal -, een taai metaad ; fig. fam. karig,
vrekkig, halsgarrig, hardnekkig. 11 est
hij is zeer karig, vastextremement
houdend , eigenzinnig koppig.
Tenacement, adv. op eene vasthoudende,
hardnekkige wijze.
Tdnacite , f. aanklevendheid, vasthoudendheld, kleverigheid, taaiheid. La - de
la poix , de kleverigheid van het pek.
La - des hutneurs, de taaiheid der vochten. - du metal, de taaiheid van het
metaal ; fig. gierighei-d, karigheid,vrek•
heid, hardnekkigheid. Sa - est telle,
qu'il ne cede jatnais en rien, zijue karigheld , hardnekkigheid is zoodanig, dat
hij twit jets eoegeef't , van niets afgaat.
Tn.
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Tinagode, m. dshist. nat, zeker wormdier ,o. ' Tenderie, f. t. de chas. het fieriest fprel.
ou
sa
Tenaille, f. et p1. nijptang.
den van netten orn beesten te vangen.
plier, a courber, buigtang; t. d'art. — a Tendeur, m. t. de chas. de fauc. nettenfprei.
crochet haaktang
raderen te beflaan.
der ; die de fpiegels, enz. in de Arr.— s beulons,
'
bouttang.
huizen met zwart doek be'iekt.
s a ebarber,
s a Tendineux, se, adj. peesachtig. Membrane
tang om de kogels te ontbaarden.
boucle , tang met eenen ben el. — s
— se, peesachtig vlies.
boutons , fouvereintang met een fchar. Tendoir, m. t. de man. fpanflok.
nier, s a rouleaux, tang met, eene var. Tendoires, f. pl. t. de teint. Ilangen om
s d'etabli (mordache), fonvereintang; t.
fin , die pit de verve gekomen zijn, op
mil. tangvormige plaatfing der troepen
te hangen , om te droogen.
bij de oude Grieken ; t. de fort. hack, Tendon, in, t. d'anat. pees, vr. einde finer
tangwerk, o. Les
i ne sont plus en
[pier, o.
usa g e, de tangwerken zijn niet sneer in Tendrac , In. zie Tanrec.
geb ruik ; t. de rhir.
s incisives , tang Tendre, adj. zacht , week , malsch, inurw;
or fchaar om fplinters , enz. nit re fnij.
teeder; yersch. Cate pierre, ce bois est
den ; t. d'hist. nat. zekere visch.
—, doze fleen, dit hour is zacht.
f. tangvol.
methyste est une pierre —, de ametist it
Tenailler,,v.a.(eenenznisdadiger)met gloeieen weeke zachte !teen. Metal —, week
tnetaal. De la viande
jende tangen het vleesch afknifpen. Ra.
march vleesch.
vaillac fut cenaille aux mamelles, aux bras
Du pain —, versch brood. Des sa jeu.
etc., Ravaillac word met gleeifende tannesse, van zijne teedere feugdaf. Elle est
gen aan de kiss-sten, aan de armen genepen.
fort —, zij is zeer teeder , zwak ; prov.
Tenaillon, M. t. de fort. bolwerk ,tangwerk,
Jeune femme, pain — et bois vert, mettent
o. (lunettes d'une demi-lune).
la maiscn en desert, eene jingo vreuw,
Tenancier, rn.
iêre , f. leenbezitter, beversch brood en green bout brengen eene
zitfier, landeigenaar,, landeigenaarfler,
(kleine) huishouding fchielijk to grind;
bruiker.
fig. weemoedig , teederhartig ; zwak ,
Tenant, m. voorfiander, verdediger; veerweekelijk; gevoelig; verliefd. Avoir le
coeur — , een week , teederhartig hart
vechter; wapenbroeder. 11 dtott le — de
la dispute, hif !vas de voorflander, verhebben. Des paroles — s, weemoedige
woorden. Regarder q. q. d'un air —, ie.
dediger van den twist. Les — s et les as.
saillants , de voervechters, .verdedigers en
wand met een verliefd, gevoelig hart
de aanvallers ; t. de bias. rchildhouder.
aanzien. Etre — pour ses amis, jegens
11 a pour s deux lions, hij heeft twee
zijne vsienden weensoedig, vseedoogend
leeuwen tot fchildhouders ; E. de prat. pl.
zijn. Une conscience —, een teeder ge- s et aboutissants, aanpalende grenzen,
voel. Certaines plantes sont
s au froid,
de grenspalen of fcheidingen vain eenfluk
zekere planten kunnen de koude niet
lands ; fig. fain. elle omfiandigheden van
verdragen ; t. de peint. II y a des toneene zaak. Tout d'un —, en un
ches extremement
s clans ce tableau,. in
aan
een fink, achter elkander. 11 a cent ardeze fchilderij benserkt men zeer zachte
pent, de terres, tout d'un —, tout en —, penfeeltrekken ; prov. 11 est — aux monhij huff honderd morgen landerijen alches, hij is zeer gevoelig, hij seems al•
ten aan een flak, achter elkander.
les kwalijk.
Tenant, e, adj. et part. hoadende, aangren- Tendre, m. teederheid, liefdedrift , vr.
zende , naast elkander gelegen; karig,
zwak, o. 11 a du — pour elle, hij beefs,
gierig, vasthoudend. Tenant a fer et a
gevoelt liefdedrtft voor Naar; t. de Awn'.
clon, nagel yast ; zie verder Tenir.
het derde lendenfluk van eenen os, vase
Toner, m. t. d'auat. de vierde groote duim.
eene kie; m. t. de bot. acaiou metfmaile
fpier (thenar) vr.
blades-en en zonder doornen.
Tendre, m. t. poet. de myth. tenarus , hel Tendre , v. a. fpannen , uitfirekken;
benedenwereld, yr.
ken, toereiken, uitfleken; ophangen;
Tanarien, ne, adj. t. d'hist. nat. Marbre
behangen; opflaan.
(badder) un arc,
warmer van het voorgebergte Tinare op
sense boog rpannen. — des filets, des pieges,
hit .trondgebied van Lacedemon.
netten,flrikkenfpannen. — une tente, setts
Thnaries, f. pl. t. , d'ant. feesten ter eere van
tent fpannen, °Oats's.
une chambre,
Neptunus op den Tenarus, wear hij es .
eene kamer behangen. — les voiles, de
nen tempel had.
zeilen fpannen. i une tapisserie, ten bet Tenon, m. —tence, f. twist , In. otseenighangfel ophangen. L'eglise etoit teatime
held, vr.
de noir, de kerk was met zwart 'schen.
Tendance, f. t. de phys. firekking, rigting.
gen. Tendez votre tablier j'y jeteral quelLa — des corps vers le centre de la terre,
ques pommes, /trek tow • oorfehoot nit,
defirekking der ligchamen veer het mid- baud uw voorfchoot , op, ik zal dears**
delpunt der aarde. La — du globe vers
eenige appelen goalies. Lorsque le rei,
ce lieu, de rigting des aardkloots,der globe
entra dans la vale, toutes les maisons
near deze plaats ; doelwit, opgmerk, o.
dtoient tendues de fester's, teen de koning
Neiging, y r. L'homme a une continu. in de fled kwam, waren elle hazels met
elle au bonheur, de mensch heeft een ge.
bloemkranfen behangen. — la main pour
dung Joel, ,fireven naar geluk, flreeft
demander l'aumbne, de hand nitftrekkest ,
altijd om gelukkig re worden.
em eene aalmoes te vragen. — le dos aux
Tendant, e, adj. deetende, flrekkende,uit.
coups, den rug veer de flagen toereiken.
/suspends, gerigt, op lets.
— les bras au , vets le, ciel, sic kande*
Tendelet, m. t, de mar. tent met lizeren
ten home/ reiken, aztfirekken, berets.
fchepters over het achter gedeelte van
11 alloit se noyer,, et on lui tendir one coreene floep,' yr. — I soufflet, tent die
de, hij was op het punt van te verdrin.
in het midden tot slkander toeflaat.
1 ken, en men reikte hem *en mew tee.
Kkk k
it
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II lui tendit le pied pour le faire comber,
hij flak hem des voet uit, om hem te
doers vallen; fig. — les mains a q. q., iemand otn help, om bifgand aanroepen.
— les bras q. q., iemand hulp aanbie.
den , hem bijilaan. — les bras a q. q. pour
Pembrasser, de armen naar iemand uitfteken, on; hem te omartnen; prov. 11
vaut mieux — la main que le con, het is
beter te bedelen, dan te fielen. On se
tend point de filet a Pdpervier, het is
kwaad Helen, waar de waard zelf een
dief is ; v. n. naar lets fireven, trackten, ergens naar toe trekkers, rigten,
gaan, loopen. Oa tend ce chemin ? waar
gaat deze weg henen, waar loopt deze
weg naar toe ? Toutes choses tendent h leur centre, alle dingen fireven
sitar bun middelpunt ; fig. firekken, bedoelen , ten oogmerk hebben. A quoi tend
Bela? waartoe firekt, dient dat? C'est
Un homme qui tend 4 ses fins , hij is een
mensch , die altoos zijn voordeel ten cognark heeft, bedoelt. Le malade tend sa
fin, de zieke ligt op fierven, ligt op zijn
viterfle. Sa maladie tend a la snort, zijne
ziekte is doodelijk. Semer des libelles
tendants h sedition , paskws lien , fmaadfehrifsen nitfirooljen 2 om oproer to verwekken.
Tendrelet, te, adj. fam. weekelijk , zacht.
Tendrement, adv. teederlijk. II aime —ses
enfants, hij bemint zijne kinderen teederlijk ; t. de peint. Il peint hij
• fchildert fijn, zacht ; hij heeft eon zacht
penfeel.
Tendresse, f. teederheid, hartelijke lief.
de, innige genegenheid. La — des parens
pour leurs enfants, de teederheid der °riders veer hunne kinderen. Il a beaucoup
de — pour elle, hij heeft veel liefde, innige genegenheid voer haar; t. de peint.
tie scalp. zachtheid, fijnizeid. Ces plis
sont faits avec une grande deze vouwen
tilt; met eene grooto zachtheid fijnheid
gefchilderd.
Tandrete, f. malschheid , zachtheid. La —
d'un lievre, d'un fruit , des legumes, de
malschheid van eenen Naas , van eene
wrath:', van groenten.
Tendreur, f. zachtheid (van flea).
Tendrifier, v. a. verteederen (attendrir).
iendron, m, t, de jard. fpruitje van planten, hart van. kool , o.; fig. fam. Jong
meisje, — de l'oreille, de lel van het
for; pl. kraakbeentjes van fommige
dieren.
Tendu,, adj. et part. gefpannen, vitgerekt,
enz. zie Tendre; fig. Avoir l'esprit —,
genes ingefpannen geest hebben.
fireek , waar zif
Tendue , vogelflrik ,
gefpannen zijn.
Tinebres, f. pl. duisternis, donkerheid. Les
de la suit, de donkerheid der nacht ;
fig. blindheid dwaling , onwetendheid.
11 repand des — sur toutes les matieres qu'ii
traite ; hij verfpreidt dwating , onwe.
tendheid over alles,' war hij behandelt.
Oeuvres de —, werken der duisternit. Vivre dans les —, in de duisternis, onwe.
tendheid wandelen; o de rel. oath. donkere metres. Entendre les de donkere
metten hooren.
Tenebreux , se, -adj. daister,, donker. Les
mines soot des lieux de mijnen zijn
donkere plaatAni t. pat. Le sOjour
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(Penfer), de her, donkere woning,
het donkere verlijf ; fig. Les temps —
de l'histoire, de donkere, verborgene tij.
den der geflchiedenis. Ii a l'air sombre et
hij heeft een zwaarmoedig en donker
uitzigt. Un coquin een fchelm, die
zijne oogmerken in het duistere verberg:.
Tendbricoles, m. pl. t. d'hist. nat. nachtkevers, yr.
Tendbrion, m. t. d'hist. nat. zekere bruise
kever,, die veel van de duisternis houdt,
fluiphever. Le — de la farine , de tneeli.
kever.
Tenebrionites, m. p/. t. d'hist. nat. geflacht
dezer hovers.
Tenement, m. t. de prat. pachthoeve, yr. ;
verjaring , vr. (prescription). — de trois
ans, verjaring, bezit eener pachthoeve.
Tenesme, m. t. de med. fmertglijke perfing,
drukking tot den fioelgang, yr.
Tenette,
t. de chit. tangetje on; den Pen
uit de Haas te hales.
Teneur, m.
de livres, boekhouder ; t. de
fauc. reigervalk.
Teneur, f. t. de prat. inhoud, es. L'acte est
de la — suivante; de acte is van den vol..
gentle,: inhouti..
Tenga , m. kokosboom.
Tenia , m. (versolitaire) t. de med. lintworm;
zekere visch , bandvisch (tiamme).
Tenianote in. ge-flaiht van visfchen.
Tenie, f. t. (Parch. plat lifstwerk, o.
Tenn. , v. a. houden vasthouden; met de
een bo-ek met de
hand houden.
hand vast houden. Je le dens par le bras,
par l'habit, ik hoed hem bif • den'arm,
bij den rok vast. Que tenez-vous dans
la main ? wat houdt gij in de hand?
een
—tinefasurlo'dbptem,
kind ten doop houden. —' les yeux baisOs, de oogen,neérgeflagen houden. -- la
porte fermée , de deur gefloten houden;
prov. — q. q." dans sa manche ; iemand in
zijne magi hebben; zich op lemma "kttn•nen verlaten. — le loop par lea oreilies ,
lets bezitten, dat men alle eogrenbiikken
denkt to verliezen: q. q. au cal et aux
chausses, iemand zoo naauw zetten , how•
den, dat hij niet kan ontvlugten ;
farm. Tenez f le voila qui passe,4.-eef acht,
daar gaat hij voorbij. 11 ne tient rien ,
hij gaat ktdg henen. Il a perdu son proces, it en tient, hij hoof: zijn proces
verloren, nu beef: hij zijn, aartdeel, hij
is bedrogen; hem gebeurt regt. II a bu
plus de raison, it en dent, ' hi/ beef: to
veel gedronken, hij heeft het weg. Elle
dui a donne dans la vise, it en tient,. zif
beef: hem in het cog gefloken, 124 is op
haar verliefd; bezitten, bewonen; initebben, inhouden, vernemen; bewonen.
II tient cette maison a lover, a louage „hi/
bezit, 'bewoont dit huis in hour. ne
tint l'empire que deux ans, hij had, bezat
bee rijk flechts twee jaren. 11 a tenu le
siege a Rome, hij heeft ztjnen zetel to
Rome gehad, gehouden. Je le dens de
bonne main, ik hob dat van goeder hand.
Nous tenons la vie de- Dieu, wij hebben
het loves van God. — sue terre a foi et
hommage de q. q., een coed van iemand
tot leen hebben; fig. Its east rien a vous
commander ; vous ne tenez Hen d'eux , zif
hebben a slots re zeggen, gij hangt niet
ch. de q. q. iemand
van hen af.
lets
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1st: to dobbin hebben, lets vas !inland
vernemen, weten. C'est de vous qu'il
tient tout ce quil salt, al wat hij wee:,
heeft hij u to danken. 11 tient tout cela
de votre liberalité, alles heeft hij uwer
milddadigheid to danA4n. De qui tenezvoila cettenouvelle? von 'wien weet, hebt
gij dit nieuws? Je sais bien ce qui le tient,
ik wee: wel wat hem houdt wat hem
fchort ; houden , inhouden , bevatten
(contenir). Cela tent plus d'une bouteille,

-dot bevat, houdt in, meer dan eene
flesch., Un ancre tient quarante cinq boatellies, eon anker houdt vijf en veertig
flesfchen; beflaan, innemen ( occuper ).
Ces chaises tiennent beaucoup de place, de.
ze /helm beflaan veel plants. Chacun
tient son -, een leder houdt, neemt zijnen rang in; fig. 11 tient bien sou rang,
sa place, hij bekleedt zijnen rang goed,
hij doet zijnen post eer aan. - lieu de
q. ch. , ergens voor , verfirekken. Serronsnous, pour tenir moms de place, laat ons
'Mt zamenfchuiven , ova minder plants
to beflaan. Cette forks tient deux lieues
tie long, dit woud is twee uren lang
Tenir ecole, fchool headers. - auberge,
boutique, herberg houden, winkel doers.
Vendez-lui cela, je vous en tiendrai compte,

verkoop hem di:, ik neens de betaling op
tnif , fiel hat op mijne rekening ; t. de
fauc. L'oiseau tient au mout, de valk
houdt zich zwevend in de lucht; t. de
gu. - la catnpagne , het veld houden ; t.
de mar. Leur flotte n'oseroit - la mer,

hunne vloot kan zich ter zee niet houden niet in zee blijven. - le vent, de
loef houden. - deux objets l'un par l'autre , twee voorwerpen in elkander hon.
den. - an vent, met tegenwind zeilen.
- sous les voiles, ender de zeilen liggen;
alle zeilen uitgefpannen hebben, en tot de
afvaart ' g reed tiggen. - conseil , rand
hoyden, raad beloggen. Le roi a teen
conceit a Bruxelles, de koning heeft roads.
vergadering to Brusfel gehouden; hot:den , bewaren, opfluiten. On ne sait oh
il tient son argent, men weet nice waar
hij zijn geld bewaart. On- a tenu cela
trop long temps enferme, men beef: die to
long opgefloten gehouden. 11 tient ce pa.
rent chez lui, hij hoed: dozen bloedverwant bij zich; onderhouden. uric garnison dans use ville, eene bezetting in eene
Aid onderhouden. Un jardin bien tenu,
see good onderhouden ruin; inhouden,
teenhouden. Il est si vif, qu'on ne can.
roit le —, hij'is zoo levendig, dat men
hem niet kan tegenhoudIn. Elle ne pent
- sa langue , zij kan hdre tong niet inhouden. Je ne pus me - de lui dire qu'il n'agissoit pas bien , ik kende suij nice onthouden van hem se zeggen, dat hij niet good
handelde. Quand it a commence a -parker,
personne ne pent le -, wanneer hi' begonnen beef: to fisreken, kan niemand
hem tegenhouden. 11 ne tiendra jamais de
jouer, hij zal het fpelen nooit laten.
Cela me tient plus que je ne pensois, dat
houdt mif 'anger op, dan ik dacht; houden, daarvoor houden, achten , fchatten,
aannemen. Je tiens cela (pour) vrai, ik
hoed dat veer waar, ik neem het vo,r
waarheid aan. Je tiens l'affaire faite, de.
eidee a l'heure qu'il est , ik acht, hoed
nu de zaak voor afgedaan,
S'il
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vient me voir , je le tiendrai a honneur,

wanneer hij mij bezoekt , zal ik het
voor eene eer achten, fchatten, houden.

Je me tiendrois heureux de pouvoir vous ser.
vir, ik zoude mif gelukkig achten, hoeden, zoo ik a konde dienen. Des qu'il
apprit cela , it vous tint perdu, zoodra hij

dit vernam, hield hij u voor verlosen;
nemen, volgen. Quel chemin tiendrezvous ? welken weg zult gij nemen, volgen ? Il y a divers chemins a -, men kan
verrcheidene wegen nemen, volgen. Tenir le jeu q. q., met iemand fpelen zoo
lang hij Vous y allez de cent flmins ,
je les tiens , gij zee honderd gulden nit,
ik volg u, ik hoed ze; v. n. gelijken,
aarders, hebben. 11 tient beaucoup de son
pore, hij aardt , gelijkt naar zijnen vader,
hij heeft veel van zijnenvader. Cela tienkcin
Conte, dat gelifkt veel naar een fprookje;
houden, uithouden, wedeifiaan, tegenhouden. La forteresse ne peut plus - huit
jours, de vesting kan het gee:: acht dagee nicer uithouden. 11 ne sauroit con.
tre tons ces garcons, hij kan al doze jonkens nice weirflaan, het niet teen al
doze jongens uithouden; fig. On ne pout
pas - contre ses prieres, men kan zijne
gebedenniet wederflaan. ,11 ne tient point
contre sa raillerie, hij kan geene fcherts
verdragen; houden, vasthotuden, vastzetten, vastkleven. La neige tient , sur les
arbres, de fneeuw houdt vast ,aan de boomen, bully!: op de boomen vast zitten.

La chemise lui tient au dos„ zijn hemd
kleeft hem op den rug. Le don tient a
la muraille, de fpijker houdt vast in den
Incur. Cela ne tient ni a for ni a clou, dat
is niet 4sagelvast. Cela ne dent qu'it.un
clou, dat hang: maar aan eenen fpijker.
Tout cela tient bien ensemble, di: alles heeds
good, vast to zamen; fig. Cette affaire lui
tient au coeur, doze zaak ligt hem aan
het hart, gnat kern ter harte ; fam. 11
tient pour telle somme, hij zit wegens die
fern vast ; prov. Sa vie ne dent qu'i en
fit, a on filet, zijn Leven hang: Pnaar awe
een zijden draadje. - a q. q., iemand
aaahangen, Item toegedaan zijn, aan iemend gehecht zijn. - a q. ch., aan jets
gehecht zijn;' tot jets behooren. 11 ne
tient a personne, hij is aan niemand verholden , hij fleet met niemand its

vriendfchap , in verbindtenis, hij be.

boort niemand. Elle ne tient plus a la
terre, zij is niet 'seer aan de card.
fche goederen gehecht. a l'argent, man

het geld gehecht zijn; paten,

rakers aan. Une maison qui tient a -un antre , eon huffs, dat can een ander raakt,
'peal:. Mon jardin tient au chemin, milts
tau ligt, paalt aan den wag. - Our
q. q. q,ch., het met ion:and, lets hey•
den, houden voor. Il tient Pour roi,
hij houdt hot met den koning, Je le dens
pour honnete homme, ik hoed has visor'
een' braves man. je le tiens pour it verist,
ik hoed het met de -waarheid; ruieste
hebben, in bastion /lams, liggen.. Tout
ces chaises ne peuvent pas - dans anti
chambre, al doze floelen kunnen in deli
kamer niet flaan. Tout ce monde ne pent
pas — ice, al, dote lieden hebben bier
geene ruimte genoeg; prov. 11 n'en mate
non plus qu'il en pourroit - dans Poen ,
sr is gees oegvol van steer mirk; imp.
Iikkka
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— I q. q. op ch., van iemand, van lets
efhangen, gelegen zijn. 11 ne tient pas a
moi que la chose ne reussisse, het hangt
niet van mij af, het lig: niet aan mij,
dat de zaak niet gelukke. Il tint a peu de
chose que je ne lui fine on affront, bet
p ing van weinig af, het had weinig gefcheeld, of ik had hem eene fchande aangedaan. S'il n'exige qu'une visite de ma
part, qu'a cela ne denne, wanneer hij
nietr verlangt dan eers bezoek van
nil/ , dan zal het daarop niet aankomen,
dan wil ik hem er een geven. Se —, v. r.
zich houden, vast houden, blijven flaan,
zich onthoutten,verblijf houden. Tenezvous aux crins du cfseval, hood u aan de
maven van het paard vast. Se — cache,
rich verborgen houden. Tenez-vous debout, blijf /lean. Tenez-vous la , et n'en
partez pas, blijf dear, en ga niet weg.
11 se tient ass vent, hij /Mat in den wind
11 se 'tient six mois a la campagee, hij
blijft zes maanden op de buitenplaats.
ne se tient pas droit, id] houdt zich
niet refit. Elle se tient a la porte zij
fleet aan de deur. je me dens oblige de
vous rendre visite,, ik bond mij
errs u "te bezoeken. 11 ne pouvoic se — de
Tire, hij konde zich van lagchen niet
ltoadeff. je me dens 4 cette decision, ik
bead mij aan dit Wait. Se — a pen de
chose, zich bij eene kleinigheid oplzouden. 11 se dent a trois florins sur on marthe de trois mile florins, hij blillt flaan
op, hij hoed; zich aan, drie gulden op
semen koop van drieduizendgulden; pron.
Se —ao gros de Parbre, de zijde van de
flerkfle partij kiezen. S'en q. ch.,
bij lets blifvers, zich tot lets bepalen.
Des qu'il vous a dit le prix, it s'en tient a
son mot, zoodra hij to den prijs beefs
gezegd, blifft hij bij zijn woord. Etre
tenu a q. k ch. tot lets verpligt, verbonden, -gehoudien zijn. VOus-serez tenu de
payer, gij zult verpligt zips owe to betalea; gsj moet betalen.
t Tense, 1. zie Qherelle.
Tenner,, zie Quereller.
Tenon, us. houvast, klamp, ring, vs.
flaartfcbroef van den loop van eesen
fnaphaan, yr.; pin, top, die een;gat of
Sens grog iliac, yr. ; pinnetje in een
warwerk, o.; t. de mar. — de PanCre, de
neat van het anker. -- de mat, sterling
of neat aan de toppen van de wastes: en
Istegrpriet, waarover het ezelshoofdkomt
le Urgers. — de mat, de Aen of het ondereinde van den mast of bosgrprzet, het
tretambot de
ivelk in het 'poor Peat
pen, svaarmede' het ondereinde van den
open, in de kiel is ingelaten.
de flekers tier adz—detalon.-vrgu,
terfle en voorfie buikflukken , eons pan
man busmen onderkant, waarmede zij
den lair op de kiel zijn ingelaten, en welRe aids: worden genoemd.
Tduontagre, 1. t. de med. jicht in de braede fazes.
t. de mut. tenorifens, diepe
Tenor,
Salien t yr.
TelieliSte, tn. t. demus.die de tenor/ism zings.
Tenreci zie Tanrac.
Tensif, lye, adj. t. de med. fpannend. Utse
dou}eur ve, eene fpannende fmart.
Tension. , f. t. de med. f'panning. Uae — de
nod, oaf unswipanning; fig. Il i'dpuise
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par one trap grande
d'esprit, hij pat
zich uit door eene
to groats inf))anning van geest.
t Tensor, t. poet. twistvraag timid:on
twos dichters over eene liefdezaak, vr.
Tentaculaire , m. t. d'hist. nat. worm der in.
gewanden. Le — dorade, worm in de le.
vers der goadvisfehen.
Tentacule, 'f.
d'hist. nat. voeler, nn. vliet
bij de weekdieren, o.
Tentacule, e, adj. met voelers voelhorens
voorzien. Couleuvre e,\fl'ang, adder
met voelers.
Tensant, e, adj. aanlokkend, verleidendo
zie Tenter.
Tentateur-, m. — trice, 1. yerzoeker, vef.
le i der ,verzoeltfler ,verleidffer; de duivel.
Tentacif, ive, adj. verzoekend, verleidend.
Ce sort des promesses — yes, dat zijn verleidende beloften.
Tentation, f. verzoeking, v'erleiding, Resister a la —, der verzoeking weerfiaan.
Les — s do diable, de verzoekingen des
duis'els. — de (envie de), fierke begeers
te, lust near. II avoit une grancle — 4e
blur, hij had eene groote lust tot bowwen.
Tentative, f. poging, proof, yr. verzoek,o.
11 fit une auprös du monstre, pour obtenir cette place , hij deed eene poging (eon
ttntamen) bij den minister, oat dCzs
plaats te' verkrijgen; t. de thee!. Faire
sa
zijne eerfle proof in het redetwis
ten (disputeren) maker:.
Tents , f. tent. 'Dresser des — s, tenten opHaan. L'armde Atoit, campoit sous les —1 r
het leger was, legerde onder de tenter:,
onder de veldhutten. Les marchands avoiens
tendu leurs — a a la faire, de kooplieden
hadden bonne tenon ,op de kemis apg.e.
flagon ; t. de chir. week in eene wond t.
de chas. opgeffeld j'agtnet; t. de mar. zon.
netent van eon fchip. de nage , zonnetent van erne floep , welke de geheele
floep overdekt t. de peck. uitgefpannen
netters op flakes:.
Tentement, t. d'escr. fleck f waarbij Melt
den degen zijner partij tweemaal met
den aijnen float.
Tenter, v. a. verzoeken, ..eproeven. Lachose est difReile, je ne veux pas la de
zaak ii moeijelifk, ik wil ,ze niet be.
proeven. Le diable tente lea hommes, de
duivel verzoekt de met:felon. Dieu tens
to Abraham, God beproefde dibrahans. —
fortune, via geluk beproeven, toskins.
Tu ne tenteras pas le Seigneur. ton Dieu , gij
zuft den Heer ulcers God islet verzoeken;
"aatiporren, atilivechten, lust verwekken;
inverzoeking brengen. Ce beau temps ne
von, tente-t-il pas de vous promener? var.
wekt dit Ahoy's, weder bij u pens lust
ors to gaan wandelen? On l'a tenth avec
de !'argent, men heeft hem verzocht, earsgepord, aasigevochten met geld. Celt ne
me tente guêre, slat bekoort mij nict zeer.
L'occasiotr le tens, de gelegenheid brag:,
zette hem in verzoekieg; d'escr. den
degen in het fchermen twee:na g/ met des
zijnen flea*:
Tenthrede, f. t. d'hist, nat. -wisp, zaagvlieg
(op den rozenboom).
Tenthredines, f. pl. t. (Phut. ,nat. geflacht der
plantvliegen of wespen, o.
Tentipelle, m. midst*, ter verdrifying der
rimpels, o. blanketzalf, yr.
Tee.

1241
TE
TEN
Thibentline, f. terpentifn.
Tentoi, In.ftanner aan eels weeffioei.
de bot. van hot geTenture, f. bshangfel, 0 . Une - - de cuir do- Teribinthacees, f. pl.
flacht der terpentijnboomen.
te, de damas, een good lederen, damas( Pitachiet sauvage) terpen.
ten behangfel ; het behangen. 11 deman- Terebinthe ,
tijnboom.
de trop pour la —, hij vraagt to veld
doorboring
van eenen boom,
Tirebration,
voor het behangen.
om er het fap tat to latex vloeijen.
Tenn, e, adj. t. did. dun, teeder , Une
membrane —e, seas dunce huid Les par- Teribratule ou Anomie, f. t. d'hisc. nat.
tweefchalige fchelp.
ties on particules —es de Pair, de fif ue deet. d'hist. nat. zoodanig colen der incht; gehouden, verpligt, ver- TerThratulite,
ne verfleende fchelp, yr.
bonden , zie Tenir.
Team, f. handing, zitting, yr. zitdag, tn. Teredyles, m. pl. t. d'hist. nat. (pence' boss)
boorkever, yr.
.11 n'a point de . — a cheval, hij heeft gee- ne heeding re paard, hij zit niet vast Terigam , m. t. de bot. groote Malebaarfchs
vijgenboom.
to paard. Durant la — du concise, gedurende de zitting der kerkyergadering Tereniaban, m. zoete vloeibare manna wit
Perfit, yr.
La — de la plume n'est pas bonne, de
zie Lombric on Lombril.
heeding der pen is niet goed ; t. de mus. Tires,
heading van denzelfden toon. Quelque Teret, --ice, adj. t. de bot. Aiguillon r,
harde,
vaste
flekel zonder, hoeken.
foss toutes les parties font des — s a la
fois, fomtijds houden alle flemmen to Teriticaude, m. t. d'hist. nat. roue/gear*
(reptile saurien).
el ijk op; t. de mar. Fond de bonne,
goede, flechte bouw-, an- Terettrostre , m. t. d'hist. nat. vogel mot sode mauvaise
nen
ronden bek.
kergrond. d'un mat, goede fiend of
rigting van eenen mast; t. mil. On ad- Teritiuscule, adj. (lees tereci-) t. de bot.
bijna road.
mire la — de ce regiment, men bewondert
ke,
de heading van dit regiment (de wijze Tergemine , e , adj. t. de bor. Feuille
driemaal verdubbeld bled.
waarop het gekleed is); het houden, de
de jur. die ultvlugten
voortzetting van het fpelen in het tik- Tergiversitenr, m.
takfpel ; fig. vastheid van het weder. Le' zoekt.
Tergiversation,
f.
draaijerif , yr.
uitylegt,
temps n'a pas de —, het weder hoofs geeomweg, m.
ne vastheid, het weder bond: zich niet,
het is veranderlijk ; flandvastigheld. Ce Tergiverser, v. n. uitvlugten of omwogon
zoe ken.
garcon n'a pas de —, die jongen beef: geene flandvastigheid, heeft geen vast ka- Terin, tn. t. d'hist. nat. bastaardftisfe, o.
rakter,, is veranderlijk. — noble, adel. Teringales, f. pl. Indisch neteldoek, o.
aan el- Terme, m. einde , o. grenspaal , m. Le —
lijk achterleen. Tout d'une
de la vie humaine, het einde des menfche.
kander, op eene reis, in seas.
lifkers levens. Le — d'une course, de
La —
dunheid
,
fljnheid.
Tenuiti, f. t. did.
grenspaal eener loopbaan. La maladie
d'une poudre, de fljnheid van sea poeder.
touche a son , de ziekte loopt near haar
La — des atomes, de fijnheid der zonneeinde , is haar einde nabij; t. de med.
floffes.
Le — d'une femme , het elude van de
Tenure, f. t. de fiod. leenroerigheid, afzwangerfchap eener vrouw. Approcher
hankelijkheid van een leen, verbindtede son —, den tijd der ontbinding nadeeels , waarop iensand een leen bezit. Cetren. Elle est accouchee avant — , zij
dit
land
te terre ktoit dans la — du duchi,
voor den tijd bevallen. Cet enfant est ver
was leenroerig, alhankelijk van het hernu 4 —, dit kind is op den bepaelden
togdons; t. d'ard. klein gat year den
tijd gekomen.' — d'art, .— technique,
beitel #
kunstwoord; t. -d'astr. — de l'ecliptique,
Teorbe , in. tie Tkiorbe.
het einde, de grenspaal van de tonneTephramancie ou Spodcrmancie, f. waarzegbaan ; t. d'alg. Lek — s d'une quantitii
ging nit de arch van het offervuur in de
algebrique, de laden, termen (de verfchil•
lucht geworpen.
lends door teekenen afgezon-derde deelen
Ma, f. on Terra:, in. bakje der pottenbakcaner flelkunflige grootheid). Les —s d'u.
kers , wearies' zij hence handset seat
ne
progression, de termen seller reeks,
makers, o.
progresfie; t. de geom. Le — oa r- de
merel in Ink"; vr.
Tent boulan,
quantite, het einde eener grootheid. 'Un
Teratoscopie, f. wearzegging nit de verd'une ligne, de punt is het
point est le
fchijning der fpoken; konst em nit de
einde, uiterfle gedeelte senor lips; t• de
verfchijning der fpoken to kunnen voorlog. betrekking , yolk* ewes dingen op
zeggen, vr.
elkander hebben. Les trots — a du sylio•
belastireg-, in het derde go.
Terceau,
sisme, de Brie leafs, liellingen van pens
deelte der landvruchten befiaande.
flnitreden. Pêre et fils sour deux — s de
Tercer on Terser , , t. de vign. .— de
relation, vader en zoos zijn twee ter.
vigne, eenen ,vifnberg voor de derde keer
men, begrippen vankbetrekkine; p1,
omploegen.
t, de mar. hoekmannen, beeldhinviwerk
egelige afdeeling # y r. vers,
Tercet, m. drier
ter tilde van den Aiegel; tertnifn. Ado
(couplet) e. Le sonnet eat compose de deux
— de loger est dcbu, de tertnijn van S.
quatrains _et de deux ,— a, het klinkdicht
hater is verfroken. .11 dolt deux s
beflaat sit twee vierregelige, en twee
son bete, hij is aan =linen waard twee
drieregelige edeelingen.
termijnen fchuldig. On; Peut payer lesim.
Terdingage, C. de mar. zwichtlijnen, wear
pots en douze , men ken de belattingen
made men in Becht wilder de onderwanten
in twaalf termijnen betalen; prow Qui a
zwieht.
ne dOit Tien, voor don tijd 4ohotft Inca
Terébelie , f. t.' Whist. nat. zoewortn, die do
sties
Ikkk 3
geezers doerbeort.
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niet te betalen. Le — vant I'argent, die Ternarde, f. t. de bot. blaauwe aitorhbleens
nog tijd heeft, behoeft aatet te zorgen;
op Ternate.
pi. jiaat ,
gelegenheid , yr. En quels Terne, m. terns, drie genomene en ook
s est cette affaire ? in weiken fiaat ,
gekomene numvsers in de lotterie.
toejland is bet met deze zaak? hoe flaat Terne, adj. dof, mat, bleek. Ces pierres
het met deze zaak? En quels — s étessons s, daze fieenen zijn dof, bleek.
von: avec lui depuis votre demele ? hoe Ternes , m. twee driein in het tiktak•
flaat gij met hem , op welken voet zijt fpe 1, yr.
gij met hem federt uwen twist ?
Ternes, — tides, adj. pl. t. de bot. Feuil.
drukking , y r. woord,o.
vieux, noules ternees de crane, driebladerigeklaver•
veau , oude, nieuwe uitdrukking. Parler
bladeren.
en — s expres ou formels, choisis, met uit- Terni, e, adj. zie Ternir.
-drukkelijke, uitgekipte woorden fpreken. Ternier,
muurfpecht, yr.
11 n'y a point de
s pour exprimer la gran- Ternir, v. a. verdonkeren, yerduisteren,
deur de Dieu, er zijn geene woorden on;
den glans benemen , dof, mat maken.
Gods grootheid nit te drukken. S'expri- L'Italeine ternit une glace, de adem maakt
mer en — s propres, zich eigenlijk of een f)iegelglat dof. Ce tableau en terni,
pasfend, voegend, uitdrukken. Vest un deze fchilderij heeft den glans . verloren;
— tie grammaire , dat is eene uitdrukking' fig. bezwalken, verdonkeren.
sa repu.
der fpraakkunst. En — s de Pecriture, cation, zijnen goeden Haim bezwalken.
in den zin, de uitdrukking der heilige
Se —, v. r. zijnen glans verliezen, verfehrift • t. de myth. Le Dieu -- de
dooven. Ces couleurs se ternissent aisiGrensgod;
' t. d'arch. grensbeeld, o. grosswent, aze kleuren verliezen ligtelijk
zuil, yr. — angelique, grensbeeld, dat
den glans.
ashen angel voorfiel. II y a des — s de Ternissure, bezwalking, verdooving, vet,
snarbre aux coins clew allees de ce jardin,
duistering. La — d'une glace, de be.
er Itaan marmeren grensbeelden in le
zwalking van een fpiegelglas.
hoeken der lanen van dezen tuin; fig. 11 Teroulle, f. t. de min. fleenkoolaardt, lige*
est plantë la comme un hij franc daar zwarte aarde, als een bewijs, dat daar.
eels *engrensbeeld , grenszuil ; zoo "IV onder fieenkelen zijn.
als een /Jaak of pawl.
Terpan, m. zeisfen met eenen
wapen.
,
Termed,
m. witte mier, termijt infekt
tuig 'der Turken, yr.
van Senegal.
Terrage, m. (Champart) regt om een gedeel*
t Terminaire, adj. hetgeen het einde attn•
te der vruchten te nemen, koren tit:fide
goat;• S.
bedebnonnik , die op aange.
regt, tiende fchoof, o.; fcheiding van
toonde plaatfen bedelt of predikt,
fuiker en firoop, yr.
Terminaison, f. t. de gram. uitgang van een Terragea.u, Terrageur, m. hear, die het regt
woord, flotletters van een woord. Ce mot
heeft om de koren tienden te vorderen,
a une — francaise, dit woord heeft aenen
tiendheer.
Franrchen uitgang.
Terrager, v. a. de koren tienden ligten,
Terminal, e, adj. t. de hot. dat de punt,
nemen, de tiends fchoef berm
fpits uittnaakt. Fleur — e, bloem, die Terragier,,
—
f. t. de coot. tiend.
op de pun: van cone plant, niet zijde- gever, - geeffler.
Units, uitkomt ; t. de myth. Jupiter —, Terragnol , adj. m. (terraignol) r. de nian,. Che.
yupiter de grensgod; f. p1. Les — es, val paard, dat eenen lompen, zwa•
foort van wilde, olijfboomen op Malabar. ran, flependen gang beef:.
Terminalies, f. pl. t. d'hist. Rom. feesters ter Terraille, f. t. de com. (terre de Saint Esprit
eere der Grensgoden, o.
a Paris) fin aardewerk van Brzerom.
Termine, f. tijd, m.
Terrain ou Terrein, m, grond, m. ruins's,
Terminer, , v. a. begrenzen, eindigen, vol- plaats , y r. L'ennemi a dispute Ie —, de
eindigen, bepalen beflisfen. Les mon. vijand heeft allengskens den grond be.
tagnes terminent Mormon, de bergen ber g en,
twist. Ces planter demandent un — hums.
zen den gezigteinder. La mort termini ses
de , deze planten verlangen semen yea.
conquères, de dood voleindigdo zijne overtigen grond. Son jardin occupe un grand
winningen.
ses jours, sa vie, zijne da.
zijn tuin
seise groote
gen, zijn leven eindigen, teneinde brente. Pal gagne bien du
ik heb veel
gen,
une campagne par -tine victoire ,
grond gewonnen.
n'y a pas assez de —
*ends: veldtogt door eene overwinning be.
pour ce qu'il veut,faire, er is geene ruinsflisfen. les mots — es par un e muet, de
te genoeg , voor, hetgeen hij does wil;
woorden die op eene flomme e uitgaan,
eindigen. Se —, v. r. eindigen, afloopen,

fig. Managerle —, de middelen 'net goad
gevolg, met bedachtzaansheid, voorzorg

ssitvallen; ultgaan, uitgang hebben. La gebruiken. Disputer le —, zich dapper
chose s'est heureusement — ee, de zaak is
virweren „, het veld tang befirijden. Con.
gelukkig algeloopen, uitgevallen ; t. de
noltre le —, 'zijne lieden waarmede men
gram., Les verbes, dont l'infinitif se ,termite doen heeft, wel kenwn. litre cur son
ne en, sr,

de werkwoorden, waarvan
Aieken van hetgeen men wel **et,'
verfiaat. Gagner du —, ailett.gsken: its
er, tr.
cone zaak vooruitkomen , met tett verdeTerminologie , f. kennis der kunstwoorddn.
ren. Sonder le — de inborst en de beTerminthe, m. de med. foort van gezwel,
langen onderzoefen; r, de miner. algebruine en zwartblaauwe blaar, hoed:- I meene linen orbedolingest van delffiof.
blaar, yr.
fen.
Termites, zie Termes.
Terral, m. t. cle ,mar: landwind. On ne pent
Tertnitines, f. pl. t. d'hist. nat. geflacht der tersortir de ce port -qu'avec tin bon
, mess
wijten, o.
kan nit deze haven • niet uitvaren , date
Ternaire, adj. Le nombre —, het getal drie.
met eeneu /andwind.
Terer-

de enbepaalde wtize eindigt, uitgaat

latts
TEN
TEN
Terraqui, .e, adj. uit land-en water be.
ernbrumee , beneveld land. hachde,
flaande. Le globe -, de uit water en
hakkelig, gebroken land. Gagner la-, aan
land beflaande aardbol.
land komen. Its furent deux mois sans voir -,
Terrasse, f. terra:, verheven aardwerk in
zij zaken in twee maanden green land.
eenen ruin, o.; verhevene wandelplaats
1VIectre pied a -, voet aan land zetten ;
in eenen hof of twin, yr.; plat ,o. vlakvan het paard flijgen. Passer d'une Ile en
te op een huffs, yr. La vue qu'offre cette
ferme, van een eiland op het vast.
- est belle, het uitzigt, dat dit terras
land overzetten; t. de war.Perdre -,
geeft, is fchoon. 11 y a une - de vingt pieds
het land nit het gezigt verliezen. Allen
au haut de sa maison, boven op zijn huffs
— a -, tangs den grond , de kust gaan
is een plat van twintig voet. Les wits
of varen. Chercher q. q. par - et par men,
de cette ville sont en -, de daken van de.
iemand to water en te land, overal zooze flad zijn plat ; t. de bias. D'azur
en; fig. fam. ou prov. Taut que - pourun olivier d'argent pose sur une - de sinora nous porter, zoo ver ons de aarde kan
een zilveren olijfboom op een green
dragon; zoo ver wij kunnen komen. II
terra: in een blaauw veld ; t. de lap.
a peur que la terre ne lui manque, hij
plaats aan een edel gefieente, die geene
vreest, dat to kort zal fchietin.
polijsting aanneemt; row gedeelte van
C'est un pot de .-- contre un pot de fer, de
eenen di amant , o.; t. de peint. voorgrond
zwakke heeft met den flerken to doer.
van een landfchap tn.; t. de sculp. de
Donner du nez en -, met den nous op den
oppervlakte van een voetfluk,' waarop
grand vallen. - , qui se donne la main,,
eon beeld geplaatst wordt ; t, de tir. foort
land, dat aan elkander hangt, en door
van kuipje, waaris het zi/ver, dat vergeene zeeingte, enz. doorfneden wordt.
guld moet worden, verwartnd wordt.
ivIettre en -, begraven. Mettre en - ce
Terrasser, v. a. eenen aarden wal waken,
qu'on a dans les mains, het voordeel nit
met aarde onderfieunen. - tine muraille,
de harden geven. Ce seroit battre un
eenen aarden wal hangs eenen muur mahomme a que d'insister davantage, nog
ken ; aarde aan den voet van eenen muur
'anger hierop to flaan, zoude hard zijn.
werpen; t. de bias. 11 porte dazur a ParL'affsire ne touchera pas a -, de zaak zal
bre de sidople e de même , hij voert eegeene zwarigheid hebben , zij zal zon•
nen groenen boom met aarde aan de wor•
der tegenjiand • doorgaan. Vous ne me
tel: in een blaauw veld. - q. q. , iemand
laissez pas toucher du pied a -, gij That
op den grond werpen. 11 le pric au colmij geenen tijd, mij to bezinnen, out
let, et le terrassa, hij nam hem bij den
adem to fcheppen. Qui - a guerre , wie
kraag, en wierp hem op den grond ; fig.
rijk is heeft ook benijders ; veel good,
verbijsteren; verlegen :}Taken, den moed
veel hartzeer. Taut vaut Phomme , rant
benemen; tot zwijgen brengen, te onder
va sa -, zoo de beer, zoo het inkomen.
brengen. Sa presence le terrassa, zijne
Ses paroles ne sont pas tombees a -, hij
tegenwoordigheid maakte hem verlegen.
heeft dit niet to vergeefs gezegd. Bonne
mauvais chemins, hoe beter land , hoe
11 l'a terrasse a force de raisons, door fler,
ke redenen heefr hij hem tot zwijgen
_Pechter weg. Aller - zich naar
gebragt. Se -, v. r. t. de gu. zich begrazijnen fland rigten ; t. de man. Le che..
ven, met aarden bolwerken verlehanval travaille, va -, het paard maakt
korte fprongen, eenen korten galop,
fe eTerrasseur, tn. die eenen muur, eene !chut•
fprongen kort bij den grond. La - a -sing, enz. in het ruwe optrekt.
est une des allures du cheval, de korte gaslop is een der gangen van het paard ;
Terrasseux, se , adj. 51arbre -, mariner
graf, o. Il est mort, it y a huit lours
dat weeks deelen heeft.
Terrassier, m. walgraver. ,
qu'il est en —, hij is dood, hij is reeds
acht daken in het graf, onder de aarde;
lerrac, t. de pot. bakje met water,
pop. 11 l'aimeroit mien% en - qu'en pre,
waarin de pottebakker zijne kanden nat
hij zag hem hover dood, dan levendl
maakt, op dat de aarde, het teem niet
fig. Que la - soit Mere a se's os, hij rut.,aan zijne harden kleve.
te in vrede; good, landgoed, o. C'est
Terre, f. aarde, y r. aardrijk, o. aardbodem, aardkloot, grond;
land, o.
une belle -, dat is een fchoon good. 11
k,
vingt mille florine, hi/
drooge,
vette
aarde.
•
a
achete cette
seche , grasse,
heeft dit landgoed voor twintig duiMend
de pipe, pijpaarde. - de potier, loom,
guldens gekocht. d'êglise , appartenant
klei. - a porcelaine, porfeleinaarde. Un
a l'eglise, kerkgoed, good, dat , aan ds
pot de eon aarden pot. Vaisselle de -,
aardewerk. La - est hum*, de aarde
kerk behoort. 11 est riche en fonds . de -s,
is vochtig. La - se crevasse , de aarde,
hij /weft veel landgoederen; fig. on prov.
do grond [cheers-. Un `chemin sous -,
Chasser sur les - s d'autrui, op een anten weg older de aarde, onder den
der: good jagen; zich eons antlers goe4
grond. La fondit sous ses pieds, de aartoeeigenen; zich lets aanmatigen, toe-.
eigenen, was eenen anderen behoort. Ce
de zinkt onder zijne voeten. Dieu crda
sont des - inconnues pour lui, 'dat zijn
le ciel et la -, God fchiep den hemel en
voor hem onbekende dingen, Boheernfchs
die aarde. Tous les peoples de la alle
dorpen, zaken, waarvan hij Been ver.
volken des aardbodems. La rondeur de la
-, de rondheid der aarde. Jeter q. q. q.
/land heeft. Toute la -, een Seder, do
geheele wer gild. 11 est connu de toute la
ch. a -, par —, iemand, lets op den
grond, op de aarde werpen. - de bon
een ieder kent hem. Toute- la - le
rapport, aardrijk, dat goed voortbrengt,.
sai, elk een weet het ; t. d'art. oj$levert. - ferme , vast land. - inconwalgang ,
nue, onbekend land. - ingrate, flugge Terreau , m. mostaarde, pontaarde,
grond. Un arpent de -, een mergers lands. Terreauter, v. a. most pootaards op een
Les
s australes, de zuidelijko landen.
gezaaid land tiitfirdoifen,
Terk ek 4
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'1 erre-crepe ,
t. de bot, kleine 'elide laUMW , yr.
Terrein, zie Terrain.
Terre•mórite, zie Curenma.
T erre-neuvier, m. t. de pdch. een die opTerra-Nava ter vischvangst vaart; adj. Vaisscau fchip , dat naar Terra - Nova
(Nieuwland) ter flokvischvangst vaart.
Terre-noix , f. t. de bot. aardnoot of neut.
Terre-plein , m. t. de fort. walgang, m.
vest , yr.
Terre-tremble, m. zie Tremblement tie terre.
Terrer, v. a. t. d'agr. met aarde opvullen.
une vigne, eenen wijngaard verfche
aarde geven; t. de man. — une etoffe ,
sena flop met walk-, potaarde befirijken ; t. d'affineur. , — le sucre, de fuiker met gene foort van aarde wit maken;
t. d'artif. un artifice, den halt van ten
vuurwerk met drooge aarde firijken. Se
—, v. r. zich onder de aarde verbergen.
'Ierrestre, adj. aardsch, wat tot het land
behoort. Globe —, aardkloot. Un animal
een landdier, dier, dat op het land
leeft. Vapeurs —s, dampen, die nit de
aarde opflijgen. Voici en paradis bier
it een aardsch paradifs. Plantes — s,
planten, die in de aarde, niet in het
water groeijen. II n'a que de: sentiments,
des pensees, — 3, hij heeft niets dan
aardsgezinde, wereldlehe gevoelens, gedachten.
TarrestratOs, f. pl. t. de chim. aardachtige,
grove deelen eons ligchaams.
Terrenr, f. groote fchrik, vrees, verfchrikking, ijzing, ontfieltenis. Ces troupes
ont repandu la parmi les -ennemii , daze
troepen hebben grooten fthrik, vrees ender de vijanden verfpreid. Une paniqua , g ene plotfelinge en tevens ongegronde Sirius.
Terreux , se, adj. aardachtig,met aarde
beftneerd, bemorst. C e jardinier a les
mains toutes terreuses, doze tuinmanheeft
de handen geheel met aarde bemorst. Un
goat —, een aardachtige fmaak. Une
odeur — se, een aardachtige reek. Couleur — se, aardkleur; t. de joa. donker.
Cette pielre a des parties sea, daze fieen
beet donkere deelen, plaatfen.
Terrible , adj. ijsfelijk, afgrijsfelijk, vet,
fehrikkelijk ,vervaarlijk; buitengewoon,
['heure de la mort lui sera —, het uur des
loads Zia voor hem verfchrikkelijk weZen ; fig. fam, 11 a une humeur hij
heeft g ene afgrifsfelige Worst. 11 fait
un temps —, het is een ijsfelijk, verfehrikkelijk wetter. Son frêre fait une —
depense, zijn brooder doe: cent verfchrik.
kelijke taigas's, verkwist zeer veal. On
fait un — bruit, men maakt een ontzettend Leven.
Terriblement, adv. vreesfelijk , op acne verfchrikkelijke, ijsfelijke wijze. 11 tonBoit —, het donderde vreesfelijk. 11 rouloit — les yeux, hij verdraaide zijne oo.
gen verfchrikkelijk; fam. fierk, buitengetneen. II pleut —, het regent zeer jerk,
verfchrikkelijk.
Terriers, m. ne , f. die een goad, lande ■
'Eon, bezit. Ce seigneur est — de quatre
fermes, doze beer is bezitter van vier
pachthoeven. Cette dame est une grande
ue, daze dame bezit yea groote goederen, landerijets.
Terrier, m. on adj. — con papier —, aeons

TER
lifst (kohier) van landerifeis met derdelver lasten; m. t. de chas. hol, ender
de aarde. — de lapin, de renard, kanij.
nenhol , varfenkuil ; kleisre bond voor de
konijnenjagt, fret ; fig. donkere fchuil•
hook , verbergplaats, yr.; geboorteland,
vaderland, o.
I. Terrière, f. ken:jo g :shot , a.
Terrification , f. t. de chim. het.aanzetten
van de aardachtige deelen bij de gisting.
* Terrier, v. a. verfchrikken, fchrik aan.
jagen,
Terrine, f. foepkom, y r. groote, diepe ear•
den fchotel , (terrine) vuurtest.
Terrinee, f. kern- , fchotel-, terrine, tett vol.
Term, v. n. words van de fchildpadden gezegd, wanneer zij op firand kerne '' , ova
hare eijeren to lee.gen; t. de mar. (atter..
rir) op den wal aanhouden, houden.
Territoire , m• grondgebied, regtsgehied, o.
Le — d'une paroisse, het grondgebied vats
een kerfpt,". Dormer, prêter — i un evaque,
aan eenen vreemden bisrchop toeflaan op
zijn grondgebied bisfchoppelijke verde
tingen waartenemen.
Territorial, e, adj. dat tot het grondgebied
behoort.
Terroir, m. land, bouwland, o. landsdouw,
yr. grond, in. Un — fertile, cane vruchtbare lantheletrw. Ce — est bon pour lee
bleds, dit bouwland is geed voor keret:.
Les vies de ce — sont bons, de wijnen van
dezen grond zift: good. Ce yin sent le—, a
un goat de —, doze lvijn heefteenen aard...
achtigen , grondigen fmaak ; fig. 11
sent le'—, hij verraad zip: geboorteland;
hij heeft de gebreken van zijn land.
a Terroriser, v. a. et n. fchrikbewind in.
voeren.
* Terrorisme, m. fehrikbewinel.
a Terroriste, an. aankanger, lid van het
fchrikbesvind.
Terrure, f. t. d'agr. La — des vignes, het
ophoogen der wijnbergen met veesch
sand.
Ters, e, adj. gevrewen.
Terser, (Tercel.) v. a. eenen wijngaard veer
de derde keer onsfpitten.
Terser, zie Tercet.
Tersine, f. t. d'hist. nat. zekere ilmerikaast•
fche vogel van het geflacht der tneerlen, yr.
-Tertiaire, adj. Chanoine —, domheer, ka.
nunnik, die flechts het derde gedeelte
gel: nr ieti.tzkonsiten van zijn domheerfchap
Tertianaire, adj. dat alle drie jarenc-komt.
Tertre, tn. heuvel, no. boogie in g ene Weak.
te, yr. Un chateau situe sur un —, een
kasteel op eenen heave! gelegen.
Tertullianiste, m. aanhanger vanTertullint.
Tes, pr. pl. van Ton, Ta, IVIV.
Than, in. t. d'hist. nat. foort van fchelpge.
was van Senegal, o.
Tescaret, m. Thesktrd, m. t. de vie. bewift,
fchijn van invoerregt to Smirna.
t Mir, v, a, zwijgen.
t Terques, f. onvruchtbaer, Hecht land, e.
Tesseaux, m. pl. t. de mar. ( arres 1e hune)
marszalingen.
Tesselè , e, ou Tessulë, adj. t. de bot. Une
fleur — de, acne bloetn' met ruiten gelijk
die van een dambord.
Tesêre (lees Teeére) f. t. &ant. dobbellieen,
m.; wachtwoord in den oorlog, gefireden
op een fluk metaal of hoot; pl. bewijs ,
dat men gaf aan ' degenen, welke tot eerie
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ere nitdeeling waren toegelaten, o.; bewijs
waarvan men zich bedient, om ace eels
cm giften to ontvangen; kaartjevan toevergrootglas den omloop van het bled to
lasing tot een fchouwfpel, o.
zien ; foort van boars (chevanne, measlier);
Tenon ou Tec, in. potfcherf, yr.
zwart infekt, o.; t. d'art. tap van den
Test ou Tet, m. Serment de —, afzwering
disfelboom.
van het Roomfehe geloof in Engeland , Tetartophie,
t. de med. aanhoudende vieryr.; t, d'hist. nat. zie
daagfche koorts,
Testace, e, adj. t. d'hist. nat. met eene
Tetasses, f. pl. flappe en hangende borsten.
de fchelp bedekt. La tortue est un ani- Tete, f. hoofd , o. kop , m, txaminer q. q.
mal —, de fchildpad is een dier met eel;
de la — aux pieds iemand van het hoofd
harde fchelp; m. pl. fchelpdieren.
tot de voeten onderzoeken. La — d'un
Testacelle, f. zekerplantdier met een hoofd, o.
lion, d'un oiseau, d'un serpent, de kop van
Testacites, f. pl. t. d'hist. nat. verfleende
eenen leeuw, van eenen vogel, van cents
fchelidieren.
Hang. — reveche, dwarskop., — folle,
Testament, in. uiterfle wil , m. laatfle be.
zotskap. 11 s'cst fait un trou a la —,
geerte, yr. testament, 0. Un — passe
bee ft zich een gat in het hoard gefloo•
par-devant notaire, een voor den notaris
ten; fig. faro. on prov. Crosse —, peu de
gemaakte uiterfle Signer 1e —, bet
fd is gemeen•
sens, de cervelle, een dik boor
testament, den uiterflen wil onderteekelijk een domkop. Avoir la — pros du
nen. Un suggire, suppose, een ingebonnet, haastig , oploopend zijn. Ce sont
geven , ondergefchoven testament. Il l'a
deux — s dans un bonnet, nit zijn een
nomme pour execnteur a son —, hij beefs
hart en eene ziel; het zijn twee kande,:
hem tot uitvoerder van zijn testament
op eenen bulk, zij verflaan elkander. 11
benoemd. de mort, fen testament van
a des dettes par-dessus la —, hij flecks tot
eenen misdadiger, na de veroordeeling
boven de ooren in fchulden. Blettre sa —
ter dood, gemaakt , in onderfcheiding
dans nn guepier, zich aan eene menigte
van a la wort of au lit de la snort, op zijn
ongemakken bloat flellen. — vertg, losdoodbed. olographe, eigenhandig tesbal. -- de linotte,a l'event ,
tament; t. de theol. Le vieux et le nouhoed, halve gek. Echauffer la — a q. q.,
veau —, het oude en nieuwe testament,
iemand het hoofd warm maken, lastig
de bifbel; verbond, tone verbindtenis
vallen. II n'en fait qu'i sa hij volgt
van God met de menfchen. L'ancien —,
altijd zijn eigen kop, zijn eigen =in.
het oude verbond.
Laver bien la — a q. q., iemand good
Testamentaire, adj. dat eenen miter/len wil
doorhalen, befiraffen. C'est se donner de
aangaat, daarbij- aangefleld of bepaald.
la contre le mur, dit zijn onmogelijke
Executeur
bepaalde uitvoerder van den
dingen, het is met den kop tegen den
uiterflen
Disposition --, erfhefchikeauur loopen. Il s'y est jete la — la preking bij testament of uiterflen wil.
miere, hij heeft met geweld willen doorTestamenter, Tester, v. a. eenen uiterflen
zetten , in den blinders. Crier du haut de
wil, een testament makes:.
sa —, nit ale magi fchreeuwen. 11
Testateur, m. — trice, f. maker, maakfler
est si sourd qu'il faut crier a pleine
b.
van eenen uiterflen wit, van een testa
tue hij is zoo doof, dat men ziels
ment. La — trice a ordonne que sa fille
half dood meet fchreeuwen. Avoir mantel
de chambre restera encore six mois dans la
en —, met het hoofd op hol zijn; onrsts•
maison, de testamentmaakfler heeft verrig; mistrouwend zijn. 11 y va de, votre
ordend dot hare kamenier nog zes maan•
uw leven flaat daarbij op het fpel.
den in het hid." zal blifven.
Autant de — s, autant de sens, zoo lied
Tester, v. n. een testament , uiterflen wil
hoofden, zoo veel zinnen. Avoir lee yenx
makes. 11 est snort sans —, hij is geflora fleur de —, uitpuilende oogen hebbets.
ven zonder testament ; nieuwe tanden aan
Ne savoir ou donner la —, niet weten waar
eene Ram zetten.
men zich keeren of wenden zal. jeter q.
Testi, m. kemelshaar, o.
ch..h la — de q. q., iets voor eenen laTestictslaire , adj. dat lot de teelballen begen prijs iemand aanbieden, Faire tout
boort. Arteres s, bloedaderen der teaa sa —, in alles zijnen zin then. II a la
ballets.
— bien dure, hij is zeer dam. Belle —
zaadbal,
-kloot.
Testicule, f.
(chevelure), fraal los hoar. Aller lh —
t Testifier, v. a. zie Temoigner, Certifier.
levee , met opgeheven hoofd , zanier
Testimonial, e, adj.getuigenis gevend. Letfchroom gaan geen verwijtingen vreezen;
tres — les, fchriftelijke getuigenisfen.
elk een onder de oogen zien. Avoir des
Tenon , m. foort van oude geldmunt onder
chambres a loner dans sa—; avoir la — timLodewijk XII, waarop het hoofd des kobree, feee; avoir un coup-de hache a la
'sing geflagen was, yr. kopfluk , o.
—; etre blesses a la —, niet wel bij zijn
t Testonner, v. a. het hoar kammen, to
verfland zijn. Aller la — baissde, met
regt maken ; flagon geven, afrosfen.
mood, zonder onderzoek lets ondernemen;
Testudo, m. t. de med. t. lat. fchildpad gehoofd , a. geese, , yr. Se met.
zwel o.
tre des chiméres en—, dans la —, nick grille's
Tet ou Tesson, m. gebrokene potfcherf;
in het hoard zetten. 11 croit qu'il mourra
(vieux) bekkeneel, o. hoofdfchedel „ m.;
bientôt, on ne pent lui bier cela de la —,
hij gelooft, dat hij boast flerven nal,
t. d'hist. nat. hard e jchaal der fchelpen, vr.
men kat, hem dit niet air het hoofd, wit
de gedachten, nit de zinnen brengen;
Tétanique on Titanode , adj. t. de med. kramp•
achtig.
wederfland, tegenfland en. Il trotiva des
Tetanos, t. de med. kramp vait-het gangens qui lui tinrent Vend lie-den
die hem tegenfiand bodes'. On ne trouva
fche ligchaam, zoo dot men zich niet
personne qui pat lui "tenir — a boire, men
ken bewegen.
vend niemand, die tegen hem drinken
Titard,in.t.d'hist.nat.jonge kikvorsch, pad,
hots,
Kkkks
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konde. On lui mit un homme en qui l'embar•
rassa fort, menflelde hem eenen man tegen

die hem veel te doen , werk maakte ; hoofd,
appetite fpits, voorfle gedeelte, begin, o.

Etre a la — de l'armee,. aan het hoofd,,

aan de opperfie /pits des legers flaan.

Xl etoit a la — des seditieux, des mutins,
hij was, aan de fpits, aan het hoofd der
oproerlingin, muitelingen. La — d'une
tranchee , de fpits, het voorJle gedeelte van eene loopgraaf. La — du camp,
bet voorfle gedeelte des legers. Les deux
s du pont, de twee bruggenhoojden
fchanfen. La — d'un livre, het begin eens
berths. II y a une preface h la — de Pouvrage, er is eene voorrede aan het begin des beaks. La — d'un *arbre , de
fpits , top , kruin van eenen boom.
La •-• d'une lettre , het hoofd van eene

letter ; hoofdigheid , koppigheid.
hij is hoofdig , koppig• Je
a de la
ebterai bien cette ik zal u die koppigheid, hoofdigheid wel afleeren, wel
verdrijven. Voyez cette — un peu ! zie
die kop'pigheid eens ; t. tie mar. — de mat,
top van den mast. — de cabestan et de
gouvernail, de kop van de fpil en van het
— s de varangues, klimmings. Vaisseau de —, het fchip aan het 'hoofd. —
d'affett, kopbefiag van een affair. — d'ecouvillon, wisfcherklos. — de reculoir,
aanzetterklos; t. d'ardois. -- de l'ardoise, de 'kop van eene lei ! waarin men
het gat maakt ; t. de jard. La — d'une
pomme, het bovenlle gedeelte, het hart
van eenen- appel , zoo ook van andere
vraehten. Des — s de pavos, de chou
etc., moan- , koolkoppen, enz ; t. de ven.
.-de cerf (boas), borers: van een hart ;
t. de chim. morte (caput mortuum), het
doode of geestelooze overfchot van iets
dat overgehaald is ; t. d'epingl. La —
d'une dpingle , de kop van eene fpeld.
kop van genets fpijker. La —armclou,
de kop van eene naald. La
—d'uneaigl,
d'un marteau, d'une coignee, de kop,
.het ijzer van eenen harner, van eene
bill ; t. de com. — de clou, 7amaika's
papier, 0.; d'hist. nat, — d'une, foort
van visch, post. -- de becasse, getakte
fpintsekop, Herkules knods. -- de boeuf,
ort van flak in het zoete water. — de
Chien, hondskop, zekere /long. — de lievre, foort van grondel. — de singe, foort
van aap. de, mort , daodshoofd (zekere
aap). — nue, zekere Oisch met eenen platten kop. — tie Meduse,
kop (zoophyte). — plate, "'frt.
kaatsrehe haagdis. — rouge, roodkopje, ten vogel. — a —, adv. met iemand
onder vier oogen. Il lui parla —
hij brak met hem onder vier oogen. its furent long temps — a —, zif
mares lang alleen. Par —, voor elk
hoofd, voor elken perfoon, voor elken man.
11 fast payer par — trots florins, elk een
*soot Brie gulden betalen. — pour —,
fam. tegen elkander gekeerd. Apres avoir
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gefprek met elkander gehad over hetgeen
gebeurd
Tete-cheN re , zie Tette-chevre.
Tete-cornue , f. gebloemde plant.
Tete de more, f. t. de chin]. disteleervat oh,
Terema, m. foort van Hiner van Cayenne,vr.
Teter, v. a. zuigen. — une femme, aaneene vrouw zuigen. Cet enfant: tete sa me.
re, dit kind zuigt aan zijne moeder. Sa
fille-ne tete plus, zijn dochtertje zuigt
Hies meer.
Tdthie ou Tethye, f. klein fchelpdier,, dat
zich aan de rotfen en lomtifds aan de•
oesters vast hecht, 0.
Tethypotheiba, t. de bot. plant van Bras.
zilie, die op de oranjeboomengroeit , yr.
Tethys, f. t. d'hist. nat. buikwormdier, o.
Tetiere, f. mutsje van een eerstgeboren
kind, o.; t. tie man. hoofdJlel, kopfluk
van den room eens paards, o.; t. d'impr.
bout aan het hoofd der zijden , o.; de
veuwflukken aan het boven gedeelte der
blaasbalken van een orgel, o.; t. de mar.
de ralijk van een zeil, o.
Tecin, m. tepel der borst.
Tetine, f. uijer,, m. La — des vaches tulles,
de offer der geflagte koeijen ; t. mil.
kuil door eenen kogel op een harnas gomaakt; t. de chin melkpomp, glas op de
horst der zuigende vrouwen, om,de melk
daarin te laten loopen (pompe a sein);
t. d'epingl. eene holte, een gat op het
aambeeld voor het makes, der fpeldekoppen ; t. d'art. tepel aan den voet van, den
vuurpijlvorm.
Moir, m. t. d'epingl. vr. iverktuig,
waarmede de koppen op de fpelden ge-

maakt worden, o.

Teton, m. borst van eene vrouw, vr. La
femme donne le — a son enfant, de vrouw

geeft de borst aan hoar kind.

Tetra , Gr. woord. vier, waarmede verfckei-

dene woorden zijn zamengefleld, alt:

Tetrable, zie Tetraple.
Tetraceres, m. p1. t. d'hist. nat. infekt met

vier voelhorens, o.

Tetracorde, m. t. de mus. tier der ouden,
met vier fnaren, yr. overeenflemming
van vier toonen of vier zijden (laquarte).
Tetractys, f. t. d'arith. geheimzinnig getal,

waardoor de Pythagoristen zwoeren , be-

antwoordende aan (quaternaire) het ge.
tal vier, 0.
Tetradactyle, m. t. d'hist. nat. Les —,
animaux —, de dieren met vier klaau pen.
Tetradique, a dj.dar tot het getal vier behoort.
Tetradites, m. pl. t. d'hist. eccl. ketters

die het getal vier eerbiedigden.

Tetradrachme, t. d'ant. vier dragnsenfluko.
Tetradyname , adj. t. de bot. Fleurs

bloemen met vier groote
behalve nog twee kleine.
Tdtradynamie, f. t. tie bot. vilftiende klasr
fe der planten, Wier bloem zes helmflifltjes heeft, waarvan vier grooter zija
dan de andere.
Tetradynamique, adj. t. de bot. tot dit

flacht of deze klasfeehoorende.

cease de se voir, it se rencontrerent — pour Tetraedre, m. t. de geom. ligchaam, dat
vier gelijke en gelifkzifdige' driehoeken
dans la rue, nadat zij opgehoudeu

is ingefloten, th, gelijkzijdige Vierkan.hadden met elkander te fpreken, kwatige figuur.
men zij onverwachts op de flraat tegen
Tetraeterts
, f. t. de chron. tijdvak van vier
m.
heimelijk
gefprek,
olkander. —

jaren, 0.
0. Its ont en un long— a — de ce qu il est
give, zij hebben eels long heimelijk Tetragone, m. t. , de gdom. (quadrilatere)
vierhoek ,

vierkant , a.

Te-
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Tetragonisme, t. de geom. vierkantmaking,

quadratuur van eenen cirkel , yr.

Tetragonopt6re , m. t. d'hist. nat. foort van aap.
Titragyne, adj. t. de bot. Fleurs —s, bloe•

men die vier fiampertjes hebben.

Tetragynie , f. t. de Dot. klasfen der planten

met vier fianspertjes.
Tetragynique, adj. t. de bot. tot die klasfe
beh ° ores) de.
Tetraliste, gebouw dat door vier zuilen
onderfieund wordt ,o.(Têtrastyle, tetrapler).
Têtralogie, f. t. de litter. Grecque, dichterlijke wedfirijd met drie treurfpelen en
een blijfpel, m.
Tetrametre, m. t.de poet. anc. viervoetig vers,o.
Tetramnes, m. pl. t. de bot. planten van de
klasfe dergenen, die twee vezeltjes
ben, yr.
Tetrandrie, f. t. tie bot. klasfe der vier
mannelijke planten.
Griekfche lofzang in vier
Tétraodion,
afdeelingen.
Tetraodon, m. t. d'hist. nat. visch die moatvier tanden heeft.
Tetraorie, f. t. d'ant. het rijden met vier
paarden, vierfpannige wagen (quadrige),m.
Tetrapaste , m. t. de mec. werktuig met vier
katrollen em lasten op to ligten, o.
Tetrapetale, e, adj. t. de bot. met vier binderen , vierbladerig.
Tetraphylle, adj. t. de bot. Calice
vierbladerige blottnenkelk, m.
Tetraple, m. Bible —, bijbel in vier talen.
Tetrapode, m. Animaux —, viervoetige dieren.
Tetrapodolite , f. t. d'hist. nat. verfleende deel
over de viervoetige dieren, o.
Têtrapodologie , f. t. d'hist. nat. verhandeling
der viervoetige dieren.
Tetrapode, f. vierflaat, landfireek, waar.
in zich vier voorname fleden bevonden,
die eenige gemeenfchap met elkander
hadden, m.
Tetraptere, adj. met vier visage's.
Tetrarchat, in. (lees - kat) t. d'ant. waar.
digheid van tenon viervorst, yr.
Tetrarchie, f. t. d'ant. viervorstendevs, o.
Tetrarque, m. vieryorst.
Tetras, m. t. d'hist. nat. zie Coq tie bruyère.
TetraspastOn, zie Tetrapaste.
Tetrasperme, adj. t. de bot. Plante —, plant
van vier zaadjes.
Tetraste, in. zekere Griekfche mane 'veer
vloeilioffen, yr.
Tetranique , dichtfluk, klein gedicht van
vier verzen, o.
Tetrastyle, m. t. d'arch. gebouw met vier
zuilen van y ore's, o.
t. de gram. woord van vier
Tetrasyllabe,
lettergrepen, 0.
Alycetophage.
zie
TêtratOme, m.
t Terricite, kflechte en vedriet ige inborst,vr.
Tetricite, f. (inus) barschheid ,fiuurschheid
(Austdrite).
Tetrique, adj. barsch, fluarsch (Austere).
Tetrodon, m. t. d'hist. nat. kraakbecne

visch van de tweeds Mort, flekelbuik.

Tette, f. fpeen, y r. tepel van de uijers der
dieren, m. —de chavre ;riven eenergeit.
Tette-chevre ou tete-chevre , f. vliegende
pad , nachtzwalaw ; geitenmelker (en gou.
leveut), m.
Tettin, in. opening , y r. gat in de ovens
der pottebakkers , lverardoor zij de paten fieken , die gebakken most en worste ti, o.
Tettonuiere, boezerni and, o.i adj. f. s„waar-

geboezeusd.
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zekere visch met see hoofd gelijk
een 'lamer ,,” dekhoofd, breekhamer der
metfelaars.
Tens, e, adj. hoofdig, koppig, eigenzin.
nig. 11 est si que jamais it ne demord
de ce qu'il a dit, hij is zoo hoofdig, dat
hij nooit afgaat van hetgeen hij beefs
gezegd.
Teucriette, f. zie Monique.
Teucrium, m. t. lat. zie Germandree.
t Teurtis ou Tortcis, sn.zie Torche, Faisceau.
Teugue, f. t. de mar. eenige hutten, welke

in oude tijden op de kampagnes derfchepen werden gemaakt, ook het dek, dat
dezelve overdekte.
Teuthis,m.Teuthie, f. nat.levervisch,m.
Teuthlaco, t. d'hist. nat. wi Ile rate lflang,vr.
Teutonique , adj. oud Duitsch. La langue —
ou l'Allemande, de Duitfche taal. L'ortire —, de Duitfche orde.
Tevertin,
Italiaanfche bouwfleen wit tins
omerek van Tivoli.
Texte, m. tekst; eigene woorden van den
fchrifver. Le predicateur a pris un beats
—, de predikant beefs eenen filloonets
tekst genomen. obscur, duister gezeg..
de. Le — ne dit pas cela , de tekst zegt
dit niet ; fig. Pour revenir son —, one
weder op zijnen tekst, op de hoofdzaak
to komen ; prov. C'est la glosse d'Orle.
ana, qui ,est plus obscure que le —, door
deze verklaring word: de tekst nog duistender ; t. d'impr. zekere drukletter.
Textile, adj. dat men Jpinnen of weven kan.
Le verre sortant du feu est —, het glat,
wanneer het nit het y our komt , kat,
gefponnen words's. Le lin est une plante
—, het vlas is eene plant die men fpine
nen kan.
Textuaire, t. de jur. tekstverflandige ;
bock zonder uitlegging of verklarine;
pl. die zich alleen houden aan den tekst
der H. Schrift.
Textuel, le, adj. dat in of van den tekst it.
* Textuellement, adv. wsordelijk.
Texture, f. weefrel, zamenweeffel (tissu),
o. zamenhang, m.
Thalame, m. fieschje met eenen langen halt, o.
Thalamien, Thalamite, iltheenfche roes.

for van den laatflen rang.

Thalassarquie ou Thalassarchie, f. heorfchap•

pij der zeeits.

Thalasseme, f. t. d'hist. nat. angelwortn, worm

die bid den hals twee kleine haakjes beef:.

Thaiassocrates , in. pl. beheerfchers der zeerrze.
Thalassometre, f. t. de mar. dieplaod
Thaler, m. t. de com. Le — ou daler
lemagne, de Suisse, een Duitfche, Zs*.
fche daalder.
Thaliotron ou Pigamon, M. t. de bot. foort vas
ranonkel waterruit , yr.
Thalides, f. pl. t. d'hist. nat. foort van wor.
men, m.
Thalie, f. t. de bor. ilmerikaanfche plans;
t. de myth. Thalia.
Thallite ou Delphinite, m. zie Epidote.
Thallophores, m. pl. t. d'ant. olifftakkess.
dragers.
Thalysies, f. pl. t. d'ant. oogstfeest tor ears
van Ceres en andere goden, o.
Thamnion, m. t. de bot. faort van zeegras, o.
Thapsie, f. t. de bot. geflacht van plants,.
met y ijf vezeltjes.
Thargelies, f. pl, t. d'ant. feesten van .4pol.
In en Diana , o.
Thargelion, m. t. d'ant. de elfde 'mind to
dithow
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Athena , waarin de feesten van Apollo
en Diana gevierd werden ,
Thargum , zie Targum.
Thaulache, f. h lebaard, firifelbijI der Fran.
ken. Le — d'Europe, foort van eereprijs.
— de France, foort van falie. — des jestifles welriekende klaver. -- de Suisse,
' kruiden om wonden te genezen.
drank,
Thaumaturge, adj. wonderdadig ; s. die 'vonderen doet, wondermaker, bijnaam aan
eenige heiligen gegeven.
The, m. thee, yr. — vert,. groene thee.
Le
bou , de bruine thee. — imperial,
keizerthee.
d'Europe, foort van eere.
rijs. — de France, foort van falie. — de
pesuites, ivelriekende klaver. — de Suisse, drank, kruiden om wonden te genezen. Prondre du — , tehe drinken.
Les arbrisseaux a —, de theeftruiken,
boompjes ; theegezelfelw , 0. I1 y a un
— chez madame N., bij mevrouw 117. is
eene theepartij, een theegezelfehap. Un
—dansant, rheepartij met danfen vergezeld.
Thdamede , 1. t. de miner. zeker edelgefieente, tnagnetifehe tr ip.
Theandrique, adj. t. de thdol. goddelijk en
menfchelijk tevens.
Theantrope , M. t. de tbeol. God en mensch.
Theantropte , f. t. de
goddelijkheid en
menfehelijkheid.
Theantin , m. Theantijner monnik.
Theantine, f. orde der Theantiiner nonnen on•
der het befiuur der Theantijner tnonniken.
Thatral, e, adj. tooneelachtiz:
Theatre, m. theater, o. fehonwburg, m.;
fchouwplaats, yr. tooneel, o. Les —s de
Paris, de l'ancienne Rome , de fehouivburgen van Parijs, van het oude Rome. Le
— change plusieurs foil de decoration, het
theater verandert verJcheidene keeren
van tooneelverfieringen. Une pie ce de—,
des habits de —, een tooneelfluk, tooneelkleederen. C'est tine femme de —, het is
sane tooneelfpeelfter. Monter sur le —,
tooneelfpeler worden ; fig. fehouwtooneel.
Le monde en un grand
, de ii,ereld is
een groot fchouwtooneel. Un sang/ant, een bloedig fchouwIpel, tooneel. Un
101 de —, een koning zonder aanzien ;
verzameling van tooneelflukken,vr. Le —
de Corneille, de Mollere , de tooneelflukken van Corneille, van 'Noliere; t. de
mar. plaats op de koebrug, dienende voor
do gekwetsten in tijd van geveeht
Thebaide f. fig. diepe eenzaamheid (land.
!chap in Egypte).
Theban!, e, adj. Thebaansch;
een Thebatter , inwoner van Thebe.
Thebaigue, adj. Pierre —, Moore marmeren fleen, van eenen berg bij Thebe.
Thigel, m. t. d'hist. nat. zekere vogel van Chili.
Theiere, f. theepot, trekpot , m.
d'ar.
gent, zilveren thee- of trekpot.
Thaforme, adj. als thee gebruiken , bij wijze van thee.
Theisme , m. geloof aan eenen God, o.
Theiste , m. deist, die alleen gelooft dat er
een God is.
(gamus aanbad.
Thelesphore, m. afgoddiet; men te PerTheme, m. opflel, onierwerp, thema, o.
opgaaf; felling, Itoffe, y r. ,Voila un —
pour les prix, dat is een opflel voor de
prijzen. Corriger un — , ten thema, opflel verbeteren; wortel- of grondwoord
van een Griekscl, werkwoord; t. d'astr.
platitfing der hemelteekenen in eon vier1270
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hook, ors daardoor het horotkoop to trek.
ken , yr.
Themis, m. t. de myth. Themis, Rodin der
geregtigheid; fig. de geregtigheid. Le
glaive de — , het zwaard der geregtigheid
Thenar,, m. t. d'anat. fpier aan de hand es
den vcet, de muis.
Theocatagnostes, m. pl. ketters ,die de woos..
den en daden van God befpotteden.
Theocratic, f.godsregering;priesterregering.
Theocratique , adj. tot de godsregering
hoorende.
Theodicee , f. regtyaardiging der Godheid,
titel van een werk van Leibnits , dat
over Gods elgenfehappen handelt.
Theodolite, m. t. de geom. werktuig ors
land te meten, hook-, hoogtemeter.
ThOoganies , f. p1. t. d'ant. Griekfche feesten , ter gedachtenis van het huwelijk
van Proferpina met Pluto.
Theogonie , f. geflachtregister der Goden,
o. La — des Egyptiens, des Grecs, het
geflachtregister, de gellachtboom der E.
gyptenaren, der Grieken; werk hierover
als dat van Hefiodus, o. godenleer, yr.
Theologal, m. t. d'hist. eccl. Roomsch
aar der godgeleerdheid.
Theologal, e, adj. goddelijk. La foi,
perance et la charite sont les trois versus — es,
het geloof, de hoop en de liefde zijn dris
goddelijke deugden.
Theologale, f. ambt, o. waardigheid, yr.
inkomen van eenen,godgeleerde, o.
Theologastre, f. mindere godheid.
Theologie, f. godgeleerdheid. Mon frbre est
docteur en —, mijn breeder is doktor
de godgeleerdheid. 11 va entrer en —, hit
zal haast in de klasfa der, godgeleerdeen bock over
heid treden. Acheter une
de godgeleerdheid koopen.
Theologien , m. godgeleerde, theologant.
Theologique , adj. godgeleerd. Une question
eene godgeleerde vraag. Des entretiens
s, godgeleerde gefprekken.
Theologiquement, adv. op eene godgeleerds
hij hoofs op eons
wijze. II a repondu
godgeleerde wijze geantwoord.
Theologiser, v. a. godgeleerd fpreken,
Theologium , m, plaats op het tooneel, waar
de goden bij de ouden fpraken.
Theomaches, m. pl. t. de myth. reuzen , dis
tie goden befireden.
Theomancie, f. waarzeggerij door veronderfielde s goddelijke ingeving.
Thdornaque, m, vijand van God.
Theopaschites, m. pl. t. d'hist. eccl. ketters
van de vijfde eeuw, die voorgaven, dat
de heilige Drieeenheid in het li/den
van Yezus Christus had geleden.
Theophage , m. mislezer, die de mss doet.
Theophaine, f. zie Epiphanie.
Thdophanie, Theoptie, 1. verfchijning van
gene godheid; t. de myth.fiest der vetfehijning van "'polio te Delphos, o.
Theophilantrope, m. minnaar van God em
tnenfehen, God- en menfehenyriend.
Thdophilantropie, f, het flelfel , de leer der
God- en InenAhen yrienden ; liefde van Gad
en menfchen.
Theophilantropique, adj. hetgeen tot dat fel.
fel behoort, Goden en menfchen eainnend.
Discours —, God en menfchen minuend
gefprek.
Theophile, m. Godsvriend.
Theoptie, Theopsie , 1. zie Epiphanie.
Theorbe, Tuorbeou Thuorbe , zit Archiluth.
The-
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Theorbiste, in. die zoodanig -eene luit fpeelt.
Theore, m. t. d'anat. afgczondene van Spar.
to tot bijlvoning der feesten te Delphos
Olympia, enz.
Theorem, m. t. de math. flailing , yr, be.
fpiegetend voorflel dat bewezen moet
worden , e. Cette proposition : les trois
angles d'un triangle rectiligne sont egaux
deuz droics, est un , dit voorfiel: de
drie hoeken in eenen regilijnigen drie.
hock waken to zatnen twee regte, ofzijn
to zamen gelijk twee regte , is een the
orema. Un — reciproque, eene flailing,
die oak orngekeerd waar if.
* Theoréticien, Theoriste , m. die eenezaak
in befpiegeling, maar niet in beoefening
kent.
Theoreti g ue, adj. zie Theorique.
* Theoricien, tn. befchouwer, befplegelaar.
Theoride ,
t. d'ant. (chip dat de afgezondone?? van Sparta naar Delos brag:.
Theorie, f, befplegeling, befpiegelende kennis , befchouwing, kundigheid zonder
oefening (theorie). La — en est belle, et
la pratique difficile , de befchouwing, befpie.
geling daarvan is fchlon , maar de nitoefening moeijelijk. keduire la en pratique , de theorie in beoefening brengen ;
wetten, leer eener kunst; a. mil. leer van
de beweging der troepen ; t. d'astr. — des,
planetes, leer der planeten.
Theorique, adj. befpiegelend (theoretisch).
qu'il die est pu pernent hetgeen hij
daar zegt, is allee; befpiegelend, befiaat alleen in befchouwing. Les sciences
se divisent en s ou theoretiques ou speculatives (comme la theologie, la philosophie, etc.) 'et en pratiques (comme la me&eine , le droit, etc.), de wetenfchappen
,vorden verdeeld in hefflegelende (theeretifche, als de godgeieerdheid , tie wijsbegeerte, enz.) en in beoefenende (prat.
ticale), als de geneeskunde , de regtsgeleerdheid ; t. d'ant, Argent —, hexing
van penningen :e ilthene, voor de too.
neelfpelers.
Theoriquement, adv. op eine befpiegelende,
befchouwende wijze.
Theoriste,' zie Theoricien.
Thdosophe , m. t. d'hist. eccl. foort van dweeper,, die eene kennis van goddelijke za.
ken waant te hebben.
Theosophisme,
volgens het.
welk wij zien , fmaken ofdenken aan Gad.
Thdosophie, f. leer der Theofophen.
Theotisque, zie Teutonique.
Th.doxenie, -f..t. d'ant. Grieksch fees: ter
eere van all: goden.
Therapeute, m. yoodfche monnik, die een
befpiegelend godsdienstig leven leidde.
Therapeutique , f. t. de med. heelkunde, geneeskonde (ten opzigte der geneesmidde.
lees); adj. befchouwelijk, dat tot het be.
fpiegelend monnikenleveri behoort.
Therebintacees, zie Terebentine.
Theriacal, e, adj. de kracht van den triakel hebbende. ,(eftige dieren.
Theriacologie, f. verhandeling over de var.
Theriaque , f. t. de med. triakel.
Theriome, m. t. de med. longgezwel o.
Theriotomie, ontleding der wilde dieren.
Theristre,
groote fluijer der Oosterfche
vrouwen ; foort van hensd der ouden, o.
Thermal, e, adj. t. de med. tot heete minerale baden betrekkelijk, behoorende. ,faux
e, warme minerale wateren.

tars
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Thermantide, zie Pouzzolane.
Thermantique m. t. de med. wetter verwar.
' , 0.; adj. oplosfend en yet.
mingsmiddel
'varmend.
Thermes, m. p1. t. d'ant. warme badflavem
der ouden gezondheitisbronnett, grent.
alen der ouden.
* phermidor
elfde maand des jeers bif
de Franfche omwenteling , warmtemaanit
van den 19 fulij tot den 17 Augustus.
Therminthe, f: rood puistje, o.
Thermolampe , m. kagehel, waarin de door
zijne verbranding ontbondene rook verlicht.
Thermometre t. de phys, weirglas year
koude enahitte , o. Le — de Reanmur,
de Fahrenheit, het weirglas van Riau.
mur „ van Fahrenheit.
Thermoscope, m. t, de phys. warmteaantooner, werktuig beflemd om aan se toonen
tie veranderingen die in de inch: ten amt+
zien der keude en hitte ontliaan.
Thermoxigene , m. t. de chim, war:ladle
Met zuurflof verbonden , vr.
Thersite,
flecht, wanfialtig rnensch.
Thesaurisateur, adj. m. die fchatten verzsd
melt; fchraper, vrek.
Thesaurisement , Ea. verzameling van (chat.
ten, zamenfchraping van fchatten, op.
Potting van geld, a.
(zame len,
Thesauriser,, v. n. fehatten vergaderen, verThesaurisenr,, m. — se, f. f'chatten verza.
melaar,9 vergaderaar, verzamelaarfler,
die de opbrengst van eene 'lad enz. yet-.
gadert (thefaurier).
These, f. flelling over eene wetenrchap , one
daarover te zintwisten , die te verdedige:e
(thefts); algeuseen voorJlel, leerfiuk 0.
Il a bien defendu ses — s de theologie, hy
beef: zijne flellingen over de godgeleerd..
held good verdedigd. J'ai êtë a sa lie
ben bij zijne twistoefening (disputatie)
tegenwoordig geweest • fig. Soutenir —
pour q, q. , iemand vehledigen.
Thesion ,
Thesien , t. de bot. plant met
vijf vezeltjes , yr.
Thesmophories, f. pl. t. d'ant. feesten ter
eere 'van Ceres,; bijgenoemd Thersanopho.
re , alt wetgeverin, o.
Thesmothete, m. t, d'ant. Qriekfthebewaar•
der der wet.
Thessalometre , m. t. de mar. zie Sonde.
Thetes, in. pl. t. d'ant. klasre kunstenaars
en handwerkslieden te Athens.
Thetragnate ,
t. d'hist. nat. wine en roods
zeer vergiftige fpin.
Theurgie, f. t. d'ant. tooverkunst door behulp van goede geesten , om bovennatuurlijke en verwonderlijke dingen voort te
brengen.
(hoorende.
Theurgique , adj. tot daze tooverkunst be.
Thentie , tn. zekere visch.
Thiare, f. t. d'hist. nat. bisfchopsmuts. Zer•
kers fehelp. (priesteresfen.
Thiase, f. t. de myth. dans der Bacchus.
Thie, f. kleine ijzeren koker, waarin
fpinflers haren klos doen.
Thim, zie Thvm.
Thirse, m. t. d'hist. nat. 1Vijlichildpad.
Thlase, Thlasis ou Thlasme, f. t. de chit,
ingedrukte herfenfchedel.
Thlaspi ou Taraspic , m. t. de bot
wier
zaad in de' triakel komt. ordinaire ott
moutarde ou senevb sauvage,beeremnostaard,
mosterd.
Thlaspidium, m. t, de bot. plant die eenige
overeenkomst met de vorige heeft.
Thlip.
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Thlipsie ,C t. de med. zamendrukking der ad& Thym, m. r. de bot. Hinz; t.d'hist.nat. take.

ren en vaten (door eene uiterlijke oorzaak).

re rtviervisch, die den rank van tijut heeft.

foort van forellen, yr.
Thnetopsychites, tn. p1. t. d'hist. eccl. oude Thymale,
ketters, welke geloofden, dat de ziel met Thymbre ou Thymbree, m. t. de bot. bee.

het ligchaam fierfetijk is.
Tholus, f. t. de sharp. middelpunt van een
kospelgewelf, o.; t. d'ant. een gebouw
se vithene , waarin men de openlijite registers bewaarde , en waar de regters assn ; t. d'hist. Rom. tempelgewelf,
waaraan men de offerande ophing.
Thomsen, m. — ne, f. Christen van den H.
Thomas d'Aquin in
Thomisme, in. leer van den H. Thomas
d'Aquin, der Thomisten , yr.
Thomiste , m. Thomist, aanhanger van den
B. Thomas d'Aquin, die geloofde, dat
God de eerie en tweede oorzaak, bewe'ger Vah ails daden zijner fchepfelen it
Thon, in. t. d'hist. nat. tonijn, groote
visch in de Middellandfche zee.
Thonaire,
t. de pech. net om tonijnen
courantile , drivend toto vangen , o.
nifnen net. de poste, zulk een aand net.
Thcinine, f. t. de pech. ingezoutene thonijn.
foort van 7oodsch hakbord, o.
Thoph,
Thorachique`, adj. t. d'anat. tot de horst be.hoorende ; t. de med. Remédes —s on bethiques, borstmiddelen.
Thoraciques, tn. pl. geflacht der visfchen, die
eene of twee vinnen aan het onderfle gedeelte van den bui k hebben,ender de borstvinnen.
Thora ou Thore, f. t. de bor. plant, foort
van goudwortel, welks fap client om de
pij lei to vergifrigen.

kruid, o. tijmberplant, vr.

Thymele, m. t. d'ant. orchest inderefthotsw.

burg der Grieken, 0.

Thymelee , 1. t. de bot. zie Garou,Laureole.
Thymique,adj.t. d'anat. Veine —,borstklierader.
Thymus, m. t. d'anat. de med. foort vats

,knobbel, klier of wrat aan het bovenlis
gedeelte der burst, ook wel aan den oars,
enz. gelijkende aan de bloom van den
tijm; zie verder Fagoue.
Thynnee, f. pl. t. d'ant. offers, waarbij de
visfchers de thenijnen aan Neptunus of.
ferden, o.

Thyro-arytenoidien , — ne , adj. t. d'anat. Mug.
des s; zijn de twee fpieren, welke he-

heoren tot de fchildvormige kraakbeenen

der luchtpijp en de kleine kraakbeenen,vr.
Thyro-epiglotique, adj. t. d'anat. Muscles — I,
fpieren van de kraakbeenen der lucht-

pijp en het keellellet f e , yr.
Th yro-hyoidien, adj. t. d'anat. Muscles — s,
fpieren van het ichildvormige kraakbeen
en her tongbeen.

Thyroide , adj. t. d'anat. grout fchildachtig
kraakbeen der luchtpijp (Pomme d'Adam),e.
Thyroidien, ne, adj. t. d'anat. Muscle —,
fpier van het fchildachtig kraakbeen der

luchtpijp. , yr.

Thyro-palattn, adj. t. d'anat. kleine IChild-

achtige knobbel oat hat verhemelte.

Thyro-pharyngien,ne, adj. t. d'anat. tot
het fchi ldkraakbeen en den mond des flokzie Mensole.
Thorale, f. Ligne
darms behoorende.
Thorax, m. t. d'anat. holligheid van de horst
Thyro.pharyugo-staphylin, adj. t. d'anat. Muscles
(capacite de la poitrine), yr.
—s, Moron tot het fchildvormige kraakThore, f. foort van monnikskap of akonift,

doodelijf vergif

been der luchtpifp,des flokdarms en der huig

Thyro-staphylin , adj. t. d'anat. Muscles —,
t Thore, f. zie bênisse.
fp ieren van het fchildvormige kraakbeen
t Thouiller, v. a. zie Troubler.
der luchtpijp en der huig.
foort
van
zeepr
f.
pl.
t.
de
bot.
Thouinies,
Thyrse, m. t. d'ant. Bacchusflaf.
boons,- tx.
Thranit, m. sitheensch roeijer van den Oen Thyrsifere,adj.t. de bot. Plante —,plant die hare

rang.

Threces, m. pl. t. d'ant. kampvechtors met

een fchild en eenen dolk gewapend.

klaaglied , treurlied , 6.
t.
Thrène,
Threnetique , f. et adj. treurfluit; treurig.
Threnodie , f. t. de mos.' anc. treurgezang
bij de lijkflatien, o.

Thrips ou Thrips, t. d'hist. nat. geflacht

van infekten met halve vleugeldekfels,
die op de bloemen ?even, o.

bloevien draagt gelijk eenen Bacchusfiaf.

Thyrsifore , adj. t. d'hist. nat. bloom als een
Bacchusftaf. (chusfiaf.
Thyrsoide, adj. in de odaante als eon Bac.
Thysiades, zie Thyades.
t. de mar. Tjalk.
Tialque,
Tiare, f. vorstelijke tulband der cede Per.
fifche koningen , m.; t. d'hist. eccl. driedubbele pausfelijke kroon.
Tiarelle, f. t de bot. zekere plant, foort

van fteenbreke; bisfchopsmuts.
Thrombe , Thrombus ou Thrumbus, m. t. de
chir. gezwel van geronnen bloed na eene Tibia , m. t. d'anat. fcheenbeen.
Tibial, e, adj. - tot het fcheenbeen behooren.
aderlating , o.
de. Muscle —, fpier van het fcheenbeen.
Throne, zie TrOne.
Thryps , m. t. d'hist. nat. halffthildige bout Tiboron , Tiburon on Tiburin, m. t. d'hist.
nat. foort van haai , welke near begeerig
yr.
worm, blazenpoot,
is naar menfchenvleesch.
t. de mar. groote roeipen,,vr.
Thucion ,
t. d'hist. nat. stmerikaanfche Tic, m. t. de marech. kribbebifting (der
Thuilde,
paarden), y r. de l'ours, kramp in de
fchildpad.
kinnebaksfpieren, y r.; t. de med. foort
Thumberges, f. pl. t. de bot. plant van de

van ftuiptrekking der ledematen, wear74 klasfe, welker naam onsleend is van
aan fousmige menfthen wel tegets huneenen Zweedfchen kruidkundigen,genoemd
nen wit onderhevig zijn ; fig. belagcheCh. Thunberg (zie Didynamie).
lijke aangenomene gewoonte.
Thuribulaire, adj. t. de lith. die bewierookt.
tik , tak, het geThuriferaire,m.t. de lith. wierookvat dragon, o. Tic et tac ou tic, tac,
1 uid van den hamerflag of van eon uurwerk.
Thuya ou Thya, m. t. de bot. foort van cemutt:link to Siam,
zeker
Tical,
m.
t.
de
com.
derboom , die altifd groen is.
ook to Bengalen.
Thyades, f. pl t. d'ant. bifnaam der BacTicquer, v. n. t. de marech. zie Tiquer.
chuspriesteresfen.
Ticte , e , adj. t. de bot. zie Tiquete.
Thyrocele, f. krop aan den halt.
plants your de bijenkorven,
Tibble,
Thyase zie Thyase.
Tie
bijenkorf, us.
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Tiede, adj. laauw. De l'eau
occupe le — de la maison, hij bewoont
laauw water ; fig. Une amide eene laauwe,
het derde gedeelte van het huis. Une
ne et deux—, eene el en twee derde deekoelzinnige , koele vriendfchap. II est delen. Il survint un er kwam een dere
venu bien — stir cette affaire, hij is wegens
deze zaak zeer koelzinnig geworden.
de man bij. Il ne faut point de — en pas
Tiddement, adv. laauwelijk , koeltjes, flaaureil cas,- men gebruikt geenen derden its
welijk, ijverloos. II nous a reps bien
zulk een geval; fam. Le — et le quart,
hij heeft ons zeer koeltjes ontvangen.
een iegelijk, fan en alleman. Conter tutu
Tiedeur, f. laauwheid, koelheid. Cette eau
affaire au — et au quart, eene zaak aan elk
een vertellen. Mddire du — et du quart,
a encore quelque — dit water is noewat
to laaulv. 11 a recu ses amis avec —, hij heeft
van ieder een kwaad fpreken.
zijne vrienden met koelheid ontvategen.
Tiers et Danger, t. Want. het deed, en
Tiedir, v. n. laauw, keel worden, koelen.
tiende deel der kooppenningen van ver.
kocht hour.
Faire — de l'eau , water laauw, keel later; warden; fig. verflaauwen. Se —, V. Ti erspoint,m.driehoek,doorlajdingspunt van
pers. zie s'attiedir.
eenen gelifkzifdigen driehoek, drie punTien , —ne, pron. poss. uw, awe. Tu es
ten in eenen driehoek geplaatst, prisma,
o.; t. d'horl. driehoekige vijl, zaag•
mon ami , et je suis le —, gij zift tnijn
yriend en ik ben de awe. Voila mon livijl, y r.; t. de mar. Voile a — (voile la*
vre et le daar is mijn beck en het awe;
tine) driehoekig zeil. Chassis fait en —,
3. m. et f. de, het uwe. Le — et le mien
driehoekig roam. •sont la cause de toutes les querelles, het, Tiers-poteau , m. t. de chat'''. drielingsdeeli,
awe en het mijne zijn de oorzaak van
flat, fcheen aan eenen pawl.
alle swisten. Voila an des — s, daar is Tiersan, Tieran, m. driejarig wild zwijn, o.
eon van de uwen , van uwe naastbeflaanden. Tieulet,
zeer kleine teikkebos.
Tienbord , m t. de mar. zie Stribord.
Tigariers, m. p1. t. d'hist. nat. plant van de
-Tiercaire, zie Tierciaire.
2Ifie klatfe.
Tierce, f. t. de mos. derde, ters, ns. Suite Tige,
flengel , flee!, 'honk, flruik,
de — s,- terfenloop; het zestigfle gedeel.
m.
d'un arbre, !lam van eenen boom;
to eener fekonde; drie kaarten van det. de jard. Haute , basse
hoogfiantr
zelfde kleur, die op elkander volgen;
nage, laagflammige boom. Abattre unp
t. d'impr. het derde proefblad (rev:We);
fruitidre , eenen vruchtdragenden flails
t. de lith. het derde der kanonijke wren.
of bev y:. afhakken. La- — d'une plante,
Tierce, adj. t. de bias. in drie deelen verd'une fieur,, de 'lenge! , fled eerier plant,,
deeld (dcu).
eener bloem. Une plante a plusieurs —
(eenen flee!, o.
Tierce.feuille, tn. t. de bias. klaverblad met
eene plant met veel flengels ; t. d'arch. —
Tierceler, in. t. de fain. mannetje van fommide colonise, flij1 eener will (le fit); t.
ge roofdieren,o. — de vautour, het mande cord. Les — s de bottes , de Marten
netje van eenen havik.
der laarzen, de laarzenbeenen; halmfleel
Tierceline, f. t. d'hist. eccl. non van de dervan koren; t. de clout. — d'un don, de
de orde van den IL Franciscus.
ft eel van eenen' fpilleer; t. tie set. La
Tiereemenr, m. verhooging van een derde.
d'une clef, de pijp van eenen fleutel; t.
Faire un
een derde weer bieden.
de geneal. Elam , m. afkomst , y r. geflacht,
Tiercer, v. a. et n. let: in drian verdeeo. (race , lignee). 11 est descendu de
royale
, hij is van eene koninklijke af.
len ; een derde weer bieden ; met een derde verhoogen. On a tiered aujourd'hui
komst ; t. d'horl. (l'arbre) . de fpil in een
la comedic , .men heeft heden de plaatfen
aurwerk ; fchacht aan cone heedveder;
in de komedie met een derde verhoogd ;
fleet van eenen kandelaar.
t, d'agr. een land, eenen wijngaard veer Tige, e, adj. t. de bias. geflengeli, geffeeld.
de derde meal omfpitten, omgraven.
Feuillds et — s de simple, in een blaauw
Tierceron ou Tiercelet , re. t. d'arch, boog
veld drie natuurlijk-Witte Met
van een Gothisch kruisgewelf:
groene !length en bladeren.
Tierceur, m. die een derde meet- bled,.
Tigeron,
fiengeltje, o.
Tierciaire on Tiergaire, m t. d'hist. eccl. Tigette f. t. d'ar.ch. flip met halighedes
geestelijke monnik van de derde -orde; f.
of groeven aan zuilen, m.
non van de fl. Franciscus.
Tignasse, zie Teignasse.
Tiercier, adj. Boisseau
eene vruchtmaat, Tigne, zie Teigne.
die nog eons zoo 'lid als diep is.
Tignolle, t. de pdch. vaartnig oat to WsTierckre , f. t. de ',deli. fear: van net met
fchen met eenen aalgeer, o. _
eenen flok , o.
(fneden. Tignon, m. vrouwen haarbos van achter
Tiercine, f. t. de con y. le! in de lengte go.
over het hoofd, nekhaar, o.; (un chignon)
Tiergon, com. het derde gedeelte
pop. kuif der vrouwen, yr.
eener vochtmaat, tiersje, o. Un — de Tignonner, v. a. het achterhaar krullen. Se
savors, kleine zeepkist, yr.
—, v. r. pop. elkander bij het haar vatTiers, Tierce, adj. derde. Nous prendrons
ten, elkander bij de kuif VattP1 en bees
un arbitre, wij zuilen eenen derden
en weer flingeren.
fcheidsman nemene La — partie d'un tout, Tigre , m. tijger. Une peau de —, eene
het derde gedeelte van een geheel. La
gerhuid; t. d'hist. nat. infekt op pert'sfidvre —, de derdendaagfche koorts. Le
boomen o.; fig. kwaadaardig, boos,
—etat, de burger/land of deszelfs gemagwreed mensch, duivel; adj. Chien —, tijtigden op den rijksdag; ingezetenen in
gerhond (chien tigre).
Frankrijk, die noch tot den adel Hoch Tigre, e, adj. getijgerd, gevlekt als ernes
tot de geestelijkheid belsoorden. Le —
tijger. Un cheval een.paard, dat ale
ordre de St. Francois, de derde ortle des
fen tijger gevilkt is.
H. Franciscus.
Tigresse, f. tij gerin ; fig.. kwaadaardig,
boos vroawsperfoon, o.
Tiers, in. derde, het derde deel van lets.
Tire
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t. Whist. nat. zekere Indifche vogel.
Tije,
Tiklin, m. t. d'hist. nat. zekere
fche vogel ; foort van Wachtel- of kwar-

T IM
Vn infant -, den blood kind. Votre fro
re parloit pen, il etoit un pen tow brae..

der fprak weinig, hij was ten weinig be•
fchroorad.
Timidement, adv. bloodelijk, befchroousde.
lijk. Agir-, befchroomdelij k to work gams.
Tiliackes , f. pl. t. de bot. foort van plan.
Timidity: , f. betchroomdheid, bangten van het geflacht der linden.
held , vreesachtigheid.
Tilin , m. t. d'hist. nat. zekere fchelp, yr.
Timon, disfel. Le d'un chariot, do
bakfleen voor fmeltkroezen•
Tina ,
disfel
van eenen wagers. Le - est casse,
Ti-Iyack)
C.
de
mar.
fcheepsTillac, (lies
de disfel is gebroken; t. de mar. Le dek, o. overloop, m.
ou la barre du gouvernail, de roes:pen, yr.
Tillale , f. bosch met lindeboomen, o.
helmflok ; fig. het roer. 11 etoit au -,
t. de bot. foort van linTillau ou Tillot,
hij zat aan het roer; fig. de regering,
deboom, fleenlinde.
het roer van eenen flaat, het befluur over
Title, f. (lees Ti-ly) binnenfle bast van lindeboomen voor touwwerk; koperen °wryer- taken. Desque le roi eut pris le - des
affaires, zoodra de koning het betuur,
fpaan, men in de fuikerrafinerij ; kuihet bewind , het roer der zaken op
persdisfeltje (aisette); t. d'hist. nat. zie
zich genomen had.
t. de mar. klein verdek op de _Pei t, o.
fehepen , waarin de fluurman zit ; plegt Timonnier, m. paard voor den
voorganger,, m.
voor en achter in eene floep.
Timore, e, adj. bevreesd om God to
Tiller, zie Teilier.
digen,angstvallig,fchroonsvallig,naauw-.
verlofbriefje one de boeken van
Tillet ,
gezet. Vest tine ate - ee, het is eons
het tolhuis to nemena.
angstvallige ziel. Elle a la conscience -ie,
Tillette, (leis Ti-lyette; f. t. d'ard. flaal van
zij heeft een naauwgetet geweten.
leijen, o.
Timorphice,f. gefigureerde /leen gelijk kaas,m.
Tilleul, m. linde, y r. lindeboom, on.
Tin,
m. t. de mar. flapelblok op eene werf;
d'hist.
nat.
aschgraau•
t.
Tillite ou tilly,
aan boord van een (chip verflaat men
we ilmerikaanfche meerle, yr.
daardoor de klampen voor de barkas ; t.
Tillote, f. t. de peal. klein vaartuig met
de bot. boom van yatadika.
kiel nook roer, o.
Tillotiers„ in. pl. t. de pinch. gezelfchap van Tinamou , m. t. d'hist. nat. hoenderfoortigs
vogel, hoen van Brazilii, o.
to (cheep visfchende visfchers to BayTinchal ou Tinkal, m. t. de miner. ruwe
onne ,.o.
ras der nude chimisten (Chrisfocolle,
Tim, z i e Thym.
berggroen).
Timar, m. Turksch leengoed, o.
Tinctorial, e, adj. t. de bot. Plantes - es,
Turkfche leengoedbezitter.
Timariot,
planters, die tot verse dienen.
Timbale, f. keteltrom, pack; foort van beTine,
Tinette, f. tobbetje, vlootje, kuipje,
;
kleinepaker gelijk eene keteltrom, m. ,
o. de beurre, vlootje met boter; t.
let van kalfsleer (petite raquette); pop.
d'art. dgaagbak. - d'enfoncage, bak,
Faire bouillir la-, Wen.
vleeschketel ,
w
vaararre ihn. gaten zijn, in plants van handTimbalier, m. keteltrommer, packer.
Timbo , t. de bot. zekere Amerikaanfche
eetkamer der dienstbodets van is.
plant,welker bastfap de visfchen doodt,vr. Tinel,
nen vorst, yr.
'Timbre, m. klok zonder klepel, die door
Tinet,
m.
,t. de boucb. dwarshout, boom,
eenen hamer wordt geflagen; de klank
waaraan' een gellagt beast words onedaarvan. Ce - est trop eclatant , daze klank
hangen; juk am wijnemmers , enz. te drais ,te hard; fig. , Sa voix n'a point de - ,
gen , a. draagboom om eene ton to dragon.
hare fleet is niet welluidend ; t. de bias.
helm boven een wapen. Les souverains por- Tinginir, m. t. d'hist. nat. vogel van Gtoen.
land , foort van pelikaan.
tent le - ouvert, de vorsten dragon eenen
openen helm ; fig. hoofd, o. Le vin lui Tinguer, v. a. (inns.) houden in het fpel
van een ander, berg voor hem blijyass.
donne dans, le -, de wijn fiijgt hem in
het hoofd. Ii a le - un pen fele, hij is Tinrelintin, m. pop. het geluid, de klank
van cone klok, ket klinken van glazon.
niet rags bij het hoofd; t. de com. zegel , a.; fiempel, m.; zegelgeld, o. 11 Tintamare, m. geraas, getier, o. J'entends
un grand -, ik hoar een groot geraas.
faut faire mettre le sur cat acte, men
most het zegel op deze akte laten zetten. Tintamarrer,, v. n. pop. geraas, getier oaks".
Droits de -, zegel-, flempelregt. Le - Tinteau, Tinturien, m. foort van zeer dosekerroode dm!, yr.
de cette lettre est Paris, de /Impel op do0. naklank,
zen brief is Parijs ; t. de mus. Les - s Tintement, m. geklep,
tn. Le - d'une cloche, de naklank eetse4Ø
d'un tambour, de fnaren onder eene trom.
klok ; ruifching, tuiting der ooren, alt
Timbrer, v. a. fiempelen , zegelen. Les gaof men het gelui eener klok hoorde, yr.
zettes de ce pays sont timbrees , de kouranten van die land zijn geftempeld. Du pa- Tintenague, zie Toutenague.
pier timbre , gezegeld , gefiempeld papier ; Tinter, v. a. kleppen, doen klinken. - la
messe, met de klok kleppen tot sets teet. de prat, - des actes, alters teekenen,
ken, dat de tills begins; v. n. La cloche
op dezelven den datum en den korten
tinte, de klok klept. Faire un verre,
inhoud zetten; t. de bias. - une armoieon glas doen klinken; fig, fain. ruirie, een wapen met eenen helm of een ander fink verfieren. Un den timbre, een .ft hen , tuiten. Les oreilles doivent lui
avoir bien duce, car on a heaucoup par.
owape. nrchild met eenen helm bedekt ; fig.
lb de lui, de ooren mastic hem wel go.
Avoir le cerveau bien ou mat timbre, wel
tuft , gezuisd hebben, want. men heeft
of niet wel hij het hoofd zijn.
Teel van hem gefprokets.' Le cervean
Timbreur, in. flempelaar, zegelaar.
lui tinte , het fpookt in zijne herfe...
Timide , adj. vreesachtig,bloode, befchroomd.

telkoning.
Til , zie Tilleul.
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gore,:, rukken; farren (agacer). Cessez
non, sontmes h
Reis. Von; n'avez qu'4
de la sorte, houd op nsif zoo
de me
vows, gif behoeft maar se wenken, wij
te farren ; fig. lastig vallen; v. 0. dikkomen en helpen u.
vi *Is en Hecht fchieten, ongelijk fchieTintin, m. het geluid eener fchel tingeten,fchermutfelen. Des la pointe lour, on
ling het klinken der glazen, wanneer
entendit— , met het aanbreken van den dag
men die tegcn elkander fleet.
hoorde men het tnuskettenvuur.
Tinto, in. de beste Jell's van 41icante.
zonder orde noch oogmerk
ruifching, y r. geruiseh, ge- Tiraillerie, f.
Tintouin,
fchieten, jlecht , onhandig fchieten, o.
tuft in de ooren (tintement d'oreille), o.
ni importune, die gedurig pifCetre
J'ai un — dans les oreilles, ik heb een gepaffen, fchieten is ms) lastig ; (nouv.)
tuit in de Doren; fig. f'2111. onrust , yr.
verfpreid in het veld met den vijand
Ceia lui donne du —, dat geeft hem eene
fchermutfelen , door klein geweer ver° Thrust, maakt hem onrustig.
ontrusten.
Tintouiner, v. a. (tinter aux oreilles) rutt. mil. flechte, onhandige
Tirailleur,
Tchen, tuiten in de ooren.
(none.) ligte troepen, die
fchutter ;
Tiny,
t. d'hist. nat. foort van valk van
van elkander verfpreid, al fchietende
Guiana.
met den vijandfchermutfele n , vr.fcherpTion, m. platte beiteelvormige /teen tot zuifchutters.
vering van den fmeltkroet.
de —, rolpaTiou-tiou, m, t, d'hist nat.-vogel van het Tirance , f. t. de mar. Pieuxgrond
der zee
len, om touwen op den
meer van Geneve.
to trekken, tn.
Tioul, m. t. de fond. fthuinslepel.
om
dezetTirant, tn. koordje eener beers,
f Tiphaine, f. zie Epiphanie.
ye open en toe te halen; fpanner, het
Tihies, F. pl. infekten met vier vliezige
fpanleir van eene trots; t. de cord. Les
vlerken van ongelijke grootte.
— s d'une botte , de trekkers van eene
Tipule , f. t. d'hist. nat. langpoot, foort van
laars. Les — s d'un soulier, de riernett
tweevleugelig infekt naar eetie mug gelijkende, waterfpin.van eenen fchoen ; t. de charp. dwars=
haanbalk ; vat. van een hutsanker,, vr.
Tique , f. t. d'hist. nat. honden-,
lias voor gefchriften; dikke,breede ze!chapeaus's, enz.
hall van °On , koeijen , enz.
Tiquer, V. a. t. de mar. kribbebifteni klop. nuw op den
vr.; t. de mar. --d'eau, fcheeps diet,
pen (van paarden).
gang ; t. d'art. — s de yoke, zwengijTiquete, e, adj. t. d'hist. nat. gefi)ikkeld ,
zers.
eviekt, gefireept. Coquille — te, gegefpikkelde Tirarie, F. werkvrouw, die het zeal nit des
Jlreepte fchelp. Oeillet
zoutketel haalt.
angelier.
netfleepnet hi! de voge.
Tiqueur,v.n. t. de mar. kribbebijter, klop- Tirasse, f. trek,
hears
, o. Une prendre des cailles,
per.
des alouectes, net am kwakkels of /mar-Tir, m. t. d'art. fchietlijn, y r. fchot, o.
tels , leeuwerikken te vangen.
— a mute volee, fchot met de flerkfie
met een trek- of fleeplading. — de but en blanc, vizierfchot. Tirasser, v. a. et n.
net op de jagt gaan. Its out tirasse ces
-de plein fouet, kernichot.
zij
hebben
deze kwartels met het
cailles,
Tirade, 1: lange aanhaling of plaats in een
treknet gevangen. lie tirassent aux alouet,
boek, lange reeks van 'warden, verzen,
tea, zij trekken leeuwerikken. — q. q. „
gedachten,enz. Il nous a lu une belle — de
remand kwellen , verdriet aandoen.
son poeme, hij heeft ons eene fchoone reeks
t. d'hist. nat. zekere dagkapel,vr.
vanverzenuit zijn gedichtvoorgelezen; Tircis ,
par les cheveux,
gemeene plaatfen, invoegfel a. 11 lui Tire, adj. getrokken. — Visage —, bed'injures, hij ant-- bij het haar getrokken.
repondit par une
quatre epintrokken gezigt; fam.
ivoordde hem door eene reeks van fcheld.
gles, netjes opgefchikt. Zie vender Tirer.
woof-den. Avoir envie de . briller par des
zes fiukken batist,aare
s, lust, zucht hebben otn door eenen Tire, f. t. de tiss. fam. Tout d'une
elkander vast , o.;
uitblinfiroom van woorden to
in
eenen
trek,
adem, zonder tusadv.
ken. Les comedies modernes sont pleines
fchenpozing, achtereen. 1.1 a recite tout
s, de hedendaagfche blijfpelen zijn
hif heeft den gan.
le pseaume tout d'une
vol van gemeene plaatfen, van onnutte
fchen pfalm in eons, in eenen adem,
invoegfels ; t. de mus. fleping, yr. fpelen
opgezegd.
zonder ophouden,
van verfcheidene noted in eenen fireek, o.
zenuwachtig
Tout d'une —, adv. fam. in eenen adem , Tire aux dents, in. pop. taai,
vleesch, geel haar (in het vleesch), e.
achter een, zonder ophouden.
¶verktuigder
, in. t. de ton.
Tirade, m. trekken, 0. trekking , y r. Le Tire-i-barre
pert om de dwarsduig aan den bodem vast
dcs bateaux, dcs traineaux, des chaeen
vat
te zetten, o.
riots, het trekken der fchuiten, fleden.,
t.
t. de chir. kogeltang ,
wager's:. Le — d'une loterie, de trekking Tire-balle,
de Chas. kegeltrekker (tire-bourre).
van eerie loterij ; t. de riv. Le —, zie
t. de mar. fchroef, om de planLe; t. de drap. , Le — des etoffes, het Tire.bord,
ken, die van het board ziJn afgeweken,
trekken der ffoiren; t. d'impr. het drukmet kracht weer bit to brengen, vr.
ken, drukloon van letterdruk. J'ai pave
. of fievelknecht
taut pour le —, ik heb zoo veel voor druk- Tire-botte, in. laarzen
, om dezelve aan te" treklaarzentrekker,
loon betaald. Le — de l'argent, het trekken (zijnde een kromme haak).
ken van zilverdraad.
Tiraillement, tn. rukking, plukking, yr. Tire-bouchon, m. kurkentrekker.
werktuig one
been en weer trekken , flingeren, onge. Tire-boucler,. m. t. de chary.
een flak bout gelijk to suade voren
lijk gefchiet, gepifpaf van het geweer,
ken , a.
o.; fig. — d'esprit, zieleJbzart , yr.
krasfer, kogeltre er ; t.
Tire-bourre,
Tirailler, v. a. been en weer trekken,
14111
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change sur q. q., eenen wisfel op iemand
d'art. w ant the d'ecouvillon, afirekker
trekken. en ligne de compte, in reke.
op den wisfcherklos.
ning brengen. — la racine carree d'un
Tire-bouton, m. t. de tail. aanktiler, aannombre , den vierkant wortel nit een gotrekker voor knoopen.
tad trel:ken. — de l'argent de sa bourse,
Tire-clau , m. t, de couv. dekhamer, nijptang„
geld uit zijne beurs halen. L'eponge tire
Tire-d'aile, m. fnelle vlugt, yr. Voler a —,
l'eau, de zwam, (pons zuigt water in.
met eene fnelle vlugt vliegen.
— de l'eau, water putters, fcheppen. —
Tire-dent , m. t. de chin tandentrekker ;
de la biére, du yin, bier, wijn tappen.
kamtang , yr.
— du sang a c/a q., iemand bloed ajtapeen
gedeelee
fpiegelglas,
dat
men
Tire , r.
pen. — q. q. de prison, iemand nit de
in Bens polijst , o.
gevangenis halen. De la je tire un grand
Tire-bent, m. -fieute, tnistvork, vr.
argument contre vous, daaruit trek ik
Tire-filet, m. werktuig ens lijnen,draden op
een greet bewijs tegen u. La conclusion
metalen to teekken.
que vous en tire:, n'est pas juste, het beTire-fend, t. de ton. bodemtrekker, opbaler; t. de chin werktuig om een reset . fluit, dat gij daaruit trekt, is niet
fast.
ou traire une vache, eene koe
den trepaan afeezaagd been op te ligten,
melken. 11 l'a tire du danger, hij heeft
o. 13eaucoup d'ouvriers se servent du
hem nit het gevaar getrokken, gered;
veel handwerkslieden gebruiken den bohsj heeft hem beyrijd. — de l'avantage
deentrekker.
de q. ch., voordeel nit lets halen. D'oia
Tire-fusee, m. t. d'art. buizentrekker.
avez-vous tire tout cela ? waar hebt gij
Tire-laine, m. t. de fond. koperen haak om
dit alles van daan gehaald? — tie
di , wollen proppen , waarmede de gaten
de l'argent, gond-, zilverdraad trekken.
yan de vormen geflopt warden, uit te haIl tire six pour cent de- son argent, hij
len; fi3. lief, die des nachts fleelt.
verijdeltrekt zes ten honderd van zijn geld,
to
t Tire-laisse,
—onprceslgu,
een ,regtsgeding
de , te• leur geilelde hoop ,(attente trom((halsdraaijer).
op de lange baan rchuiven, q. cr. de
-,
pee ) vs.
retude,
zeker,
vogel
d'hist.
nat.
iemand
yan
zijne
fludien
aftrekm.
Tire-langue,
zie, Larigot.
ken. q. q. a part, a. Pecan, iemand
Tire-lariget. .Boire a
op zijde trekken, alleen roepen (em hens
-m. werktuig , ern lijnen to trekto fpreken); v. n. Le malade tire a sa fin,
ken, trekpen, y r.;onkundige bouwmeester.
de zieke zal boast fierven ; het .gaat
Tire lintin, in: pop. klink klink eener bel
den zieken ten einde; fig. fain. — la ,couof klok.
verture a soi, op zijne zijde fpelen.
Tire-lire , f. g arden fpaarpot, tn.
eene zaak ophelderen.
—onechasulir,
Tire-liner, v. n. als een leenwerik zinger:.
Il aura bien a dans cette affaire, hij ad!
Tire-lisses, xis Contre-lames.
moeite hebben, deze zaak door to zesm. mergtrekker.
ten. Il a encore bien a — pour en venir
Tire-monde, 1. (bas) vroedvr ouw. (deters.
la, hij moet zich regt plagen , om
Tire-piece ,.m.fahuinelepel der fuikerraffinazoo ver to komen, om het zoo vet .. to
Tire-piecl; m. t. de cord. fpanriem.
loodtrekker, oriel om loud
brengen. Une comparaison tirg e par les
Tire-plomb,
cheveux, eene gedwongene vergelijking.
weer' ruiten to trekkers, o.
On ne peut d'argent , rien de men
Tire-poil, t. de mon. eertijds, et:water voor flukken, die gemunt moesten
kan vase hens geen geld, niets krijgen ,
halen; t. de mar. Le vaisseau tire d,ouze
worden. On ne fait plus d'usage du —,
van
etswater.
pieds d'eau, het fchip gaat twaalf voetets
men maakt geen gebrui k weer
,Tire-point, in. t. de mar. (Fourure de goudiep; prov. t. d'artil. — a barbette, van
eene fpeelbatterij fchieten. — le diable
tiere) klosfen van den watergang.
par la queue, kevaltjk aan den kost kot. de chir. etterpomp , yr.
Tire-pus,
men. — les vers du nez de q. q., iemand
Tire-aol, m. pop. voorfehieter van(gkeelres1 aaon.
listiglijk uithooren , fonderen.
sa pen.
.renteniers.
dre aux moineaux, vergeeffche moeite
Tire0rerre, m. houweel der fleengroefwerjeu, zich zachtdoen. — sou epingle
Tire-tête, m. t. d'acc. zeker werkting der
jes van eene zaak aftrekken• Apres lui
vroedrneesters , o.
l'échelle, hij heeft de zaak op
Tire-veille ou vieille, m. t. de mar. valreep
it faut
het hoogfte gedreven ; men kan,nfets never
van touw s,, om op de ladder te klimrnen.
doen. les nfarrons du feu avec les patTirer, v. a. trekkers, aan-, open-, toe-,
tes du chat , iemand lets gevaarlijks
uittrekken; uitrekken; aanhalen; inlaten doen, en zelf het voordeel dear
zuigen ; putten , fcheppen ; tappen,
uit halm — vanite de son savoir ;
en halt, en bas, in de hoegte, ilf. al' brgrootsch op zijne kundigheden zijn.
von , naar beneden , in de laagte trek— la laine, des nachts de menfchen
de
ken. — un carosse, eene koets trekken.
firaat berooven, hun de mantels afpenten.—
— en ,bateau au bord, eene fchuit aan den
vengeance d'un affront,wraak over eene
oever trekken. 11 me tira par le bras, par
digigingetemen. —une plume de Palle a'
les cheveux, hij trok mij bij den arm,
kij het hear. — la porte apses, our soi,
q. , iemands zsagt of gezag fnuiken, hens
kortwieken ; afliammen , ui tfirrui ten; onede deur naar, achter, zich toe trekken. —
leenen. 11 tire son origine de cettemaison, hij
contre q. q., den degen tegen iemand
ontleent zijnen oorfprong,hijfpruit,flanst
srakken. 11 ne faut — pas la langue, men meet
nit die Buis. Cette riviere tire sa source de
de tong niet uitfieken. — one corde, la
cette montagne, deze rivier beefs hares
ferme, een touw vast aan-, toetrekoorfprong, ontfpringt, nit de gen berg ;
ken. les bas, les souliers a q, q., iet. de peint. rchilderen, cite, afteekenen,
mand e e koufen, fchoenen uittrekken.
eenen ring van
—onebagudsit,
afbeelden.
q. q. au naturels-) iemand
in levensgrootte, naar het leven
une lettre de
zijne l vinger trekken.
de-
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deren. I1 s'est fait J.. par nu excellent
peintre , hij heeft zich door een' voortreffelijk fchilder laten uitteekenen.
On l'a tire en cire, men heeft hem in was
geboetfeerd, gegoten; t. d'impr. drukken
(imprimer). — an ouvrage a mille exemplaires, duizend exemplaren 'van een
werk afdrukken, op een werk duizend
exemplaren opleggen. 11 n'y a encore qu'une
epreuve de thee, que dix feuilles de tir.es,
er is nog eerst ten proefblad afgedrukt ,
er zijn eerst tien vellen afgearukt ; t.
Weser.
une botte, eenen (loot doen.
une estocade a q. q., iemand eenen hoot
met den langen elegen geven ; fchieten,
af-, losgaan, losbranden. — an pistolet,
eene pifiool affchieten. un canon , een
kanou losbranden. II a tire cet oiseau
vol, en volant, hij heeft dozen vogel in
de vlugt gefcisoten. — au blanc, naar
het fchieten. — a balle, a poudre,
met kogels, met kruid fchieten; v. n. —
de Parc , met den boog fchieten. 11 a ti*
re a cote, hij heeft bezijden gefchoten. Ce fusil tire juste, dat geweerfchiet
juist , goed; fam. Pour lui parley, it taut
le — en volant, om met hem se fpreken,
meet . men den tijd, het oogenblik wed
afmeten; men lean hemilechts in de vlugt
fpreken. sur q. q., op iemand uitearen; iemand gelijken; prov. sur q. q. ft bout
portant, iemand de grootfie onbeleefdheden is het aangezigt zeggen; t. de chap.
un chapeau au poil, het haar van eenen
hoed affchrappen; t. de cir. le cierge,
kaarfen trekken; t. de conf. — au sec,
droog inmaken; t. de jeu. — un billet a
la loterie, een lot uit de loterij teekken.
une carte d'un jeu, eene kaart nit een
fpel trekker; ; v. n.
sort, het lot
trekken loten. Une corde qui tire,
een touw, dat trekt, fpant. — a qui aura la primaute , (in ten fpel) 07B de voorhand , om den eerflen rang , trekken.
De quel cote tirez-vous? waar gaat gij
henen? Ce drap tire sur le vent, dit laken valt in het groene, heeft wet van
het gryen. Apres cette victoire, Parmde
tira vers telle ville na deze overwinning
trok het Leger naar die en die flad; t.
de mar. — a la mer, in zee fleken ; fig.
Its en sont aux couteaux tires, zij zijn
openbare vijanden. — au baton, au court
baton avec q. q., het met iemand opne- men; zich met hem meten; voor anderen
:tier willen wijken. Se —, v. r. zich
-,-trekken, zich redden. Je.doute que vous
vous en tiriez, ik twijfel, of gij er
zult kunnen nitredden. Il saura bien
e'en hij zal er zich wed weten flit to
trekken, uit to redden ; fig. — une opine du pied , zich nit eene netelize zaak
redden. — de, du ou hors de pair, zich
boron zijn: gelijken verheffen. — de la
foule, zich uit het gedrang redden.
—dupays,
wegloopen.
Tiret ou Trait d'union, m. t. de gram. bind,
flreepje (-), o. On emplote le — ou trait
d'union pour joindre les mots composes;
aussi au bout de la ligne, quand une partie
d'un mot commence la ligne suivante, etc.
men gebruikt het bindfireepje tot verbinding van zamengefielde woorden; ook
aan het einde senor regel, wanneer de
volgende regel met eon gedeelte van een
woord begins; foort 'van lien.
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Tiretaine, 1. t. de coin. tirentaal, foort van
grove half wollen en half garen
Tiretoire , f. werktuig der leuipers tot het
omleggen der hoepels em vaten.
Tirette, f. t. de distil. de chim. prop van aarde OM de trekgaten toe to floppen; ijze.
ren fchuif om de fchoorfleenpijp van den
oven toe to waken; t. de cord. lijstle.
der cm eenen dansfchoen op de least is
doen, nadat hij is omgekeerd.
Tireur, m. fchieter, fchutter ; jager. 11 y
a deux — s qui le fournissent de gibier,,
daar zijn twee fchieters , jagers, die
hem van wild voorzien; t. de coin. Le
— crane lettre de change, de trekker van
eenen wisfelbrief; draadtrekker. d'or,
d'argent, goad-, zilverdraadtrekker. —,
tireuse, de cartes, kaarttrekker, -trek/ler, om daaruit to voorzeggen.
Tirica, 1. t d'hist. nat. papegaai -van het
land Lucon.
Tirolde,
zie Thyrolde.
Tiroir,
fchuif-, treklade, y r. Tie
table, de lade van eene tale/. Pren•
dre du hinge dans le —, linnen uit de
fchniflade krijgen; t. d'arq. ring van eenen geweerloop ; t. de man. getande rod
oft de floffen to krasfen, op to
Piece de —, tooneelfiuk, dat geenen za.
menhang heeft, o.
Tirolle ou Treaule , f. t. de pech. net veer
,kleine visch, o.
Tironien, ne , adj. t. de litter. Lettres
verkortingsletters, -teekens.
Tirot, m. kleine fchuit, yr.
Tirtoir, zie Tiretoire.
Tirsa, m. t. de bot. foort van hontfitand in
de Ukraine.
Tis, m. ou Tisse, f. vischnet, o.
Tisage, m. het oplioken van eenen ftneltevete
voor fpiegelglazen.
Tisane , m. t. de med. gerstedrank, m.gers.
tewater, 0.
Tisard ou Tisart,
flookoven in denfinsit•
oven veer fpiegelglas.
Tiseur, in. die zulk eenen oven flookt.
Tiser, v. a. het vuur in ,zulk •eenan eves
onderhouden.
Tison, m. brandhout, o.
taiga.
doofd brandhout ; fig. Garder les —
etre toujours sur lee — s,
hook van ,then hoard blifven zitteks;, pop..
—d'enfer, —de discorde, duiyelseh vsensek,
flokebrand, twistmaker; prov. Noel
pignou, et piques son —, wordt van jaargetijden gezegd, wanneer het in den zo•
user koud , en in den winter ,warm is;
groene kersmis en Witte pafchete. Tisonner, v. n. zonder noodzaak in.het wear
roeren, het vuur omhalen.
l'imuse
toujours hij fiookt altoos-het vuur
zonder noodzakelijkheid op, hi/ fronds
van het wuur em to halen, hij zit gaar•
ne in het vuur to wroeten; t. de Anarech..
Un cheval gris tisonne ou charbonnh., sea
zwart gevlekt paard.
Tisonueur,,
se, f. die gaarne het Year
onshaalt.
Tisonnier, m. t. de forg. fmids kooliizers
krabber , /look- , rakelifzer.
Tissage , in. het woven.
Tisser, v. a. woven. — du drap, lakes,
dock weven. Cette toile est nal tissue,
dit lijnwaad is Ilecht geweven. — de la
dentelle, Rant opleggen, op het tattoos
zetten, werken.
L111 2
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Tisserancl, tn. wever, linnenwever ;.t. d'hist.
nat. — d'automne, foort van fthapeluis
die feint, o.; foort van fieenbok,
Tisseranderie, f. linnenweverij, yr. wavershandwerk , o.
Tisseur, Tissier, Nis Tisserand.
Tissotier, m. zie Tissutier.
Tissu , m. weeffel, zamenweeffel, o. za.
menweving, y r. — de soie, de lame,
zijden-, wollenweeffel; fig. reeks, aaneenfchakeling ; adj. et part. zie Tistre,
Tisser.
Tissure , f. weving, y r. weeffel, o. La —
de cette wile est inegale, het wee f fel, de
draad van dit lijnwaad is ongelijk; fig.
ou texture d'un discours, d'un ouvrage
zamenfehakeling , de fchikking van een
gefprek, van eon werk.
Tissutier rubanier,, m. lintwever, -werker.
Tistre, v. a. inus. zie Tisser.
Titan, tn. t. de myth. Titan, hernilbeflor.
mer, foort van rent ; tg. pl. tnagtige ,
geduchte vijanden.
t. de miner. breekbaar half me.
Titane ,
taal, o.
Titanie, f. t. de myth. fees: ter eene van
Titan, e.
Titanite, in. roode fchoorl (faginite),o.
pl. t. d'hist. nat. grooTitanolteratophytes ,
te menigte van verfieende koralen en andere zeegewas fen.
Tithenidies , f. pl. t. de myth. feesten der
e.,Lacerleminiers, waarop men de minnende
jongetjes naar den tens pel vanDiana brags.
TithOnes, f. t. de bot. plant van Madagascar, Sirens.
Titbymale, m. t. de bot. wolfsmelk, vr.
Tithymaloldes f. pl. t. de bot. planten van
het geflacht der wolfsmelk, yr.
Titittant„; e, adj. kietelig.
Titillation , f. paar/en, o. La du yin de
Champagne, het parelen van den Champagner wijn; t. de med. kitteling , prikkeling (chat° uillem en t).
Titiller, v. n. parelen. Ce viii titille clans
le verse, deze wijn parelt in het glut;
At. kittelent, prikkelen. Ce yin titille
le palais, die wdn prikkelt, kittelt het
,arerhelselte.
nat.foort van dagkapel, vr.
Titire, in: t.
ilmerikaa4nfehe vogel die
Titiri ou Pipiri,
,4. vvitt-'kevers -leeft, foort van bonze ekfier.
naaldvisch.
titel, imam, m. opfchrift, o. Le
Eyre, de titei van een boek. L'ou.
-wage 41e re-pond pas 1 son —, het werk
Iteisnt,woordt Islet aan zifnen tire!. Il
prend 4e — de prince, hij neemt den :1..
te.1 ) —naam van pins aan. On lui donne
marquis, men geeft hem den naam
l'e
vats morkies ; eigendom, eigendommelijk
bezit van een ambt ,.o. 11 eut cette char.
ge en —, apres l'avoir exercee par commission, hij ward in het eigendommelijk
gefield, nadat hij
beck van dit
het ears: op last
last had waargenomen; titel, waardigheid ; oorkonde, yr. — de
s d'unoblesse, adelbrief. Les anciens
ne maison , de oude titels, oorkonden,
s de famildocurnenten van een huis.
le , familie oorkonden. nouvel, nieuw
stitgevaardigde oorkonde over de verpligting tot betaling eener rents. 11 a
passé nouvel, hij heeft acne nieuwe
teitgevaardigde oorkonde, waardoor hij
Lich tot betaling van die of die rente
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verpligt ; t. d'impr. verkortingsflreepje,
klein fchrapje boven eene letter, dat in
plants van de witgelatene letter flaat;
t. de prat. regt, blijk of bewijs in reg.ten, o. Posseder un bien a — d'achat 1
d'heritier,, een goed naar rags van aankoop, volgens erfregt bezitten. Possession vaut —, het bezit geldt voor een regt;
fig. aanfpraak , y r. regt, o. 11 a bien des
— s a votre atnitie, hsj heeft yea aans.
fpraak op uwe vriendfchap ; t. cle mann&
fabrijkteeken, o.; t. de mon. keur van
gaud of zilver,, vr.; gehalt, o. — haut,
bas, hooge, lage keur; h ad', in
hoedanigheid; onder voorgeven. 11 ?est
introduit dans la maison a — de parent, hij
heeft zich toegang in dit huis verfchaft
onder voorwendfel, onder den naam , van
bloedverwant. 11 demande cela a — de
dette, ce qu'il pent a peine esperer h —
de grace, hij vraagt alt eene fchuld,
hetgeen , hij naauwelijks alt eene genrede
d'office, van ambtswehopen durft ;
ge. En — ci'office , wereldkundig , nitgemaakt, in den volfien zin; baarblijC'est un friport en — d'office, hij
is een boarblijkolijke enz. gaauwdief.
Titre, e, adj. die eenen tire! beefs.
Titre-planche, m. t. d'impr. geflokene, gegrayeerde titel voor een bock, koperen
titel.
Titrer, v. a. betitelen , eenen eertitel , ternaam geven. On l'a titre de due, men
beefs hem den eertitel van hertog gegeyen. On le titre d'altesse, men .betitelt
hem zijne hoogheid; bevolmagtigen , beregtigen. —q. q. pour faire office de tuteur,
remand bevolmagtigen het ansbt van voogd
to voeren, nit to oefenen.
Titrier, m. die valfche arch- maakt, fineder van valfchebewijsflukken; (eertijds)
bewaarder der oorkonden.
Titubant , ifs Chancelant.
Titubation , zie Trepidation.
Tituber, v. n. zie Chanceler.
Titulaire , adj. titelvoerend (titulair); in.
die den titel van eenig ambt voert Bonder het bezit , zonder de ambtsverrigtingen, die hieraan verbonden zija. Le
roi de Sardaigne est roi — de Cypre, de
koning van Sardinii, is titelvoerende
koning van Cyprus.
Tituliser, v. a. eenen titel geven , benoemen.
d'hist. oat. foort van
Tleua ou Tlehua, in.
Jiang, vr.
Tmêse f. turfehenvoeging van een woord
tusfchen de gefcheidene ,cleelen van een
zamengefleld woord ; als septern subjecta
trioni voor subjecta septentrioni.
Toactli,m.t.d'hist. nat. ilmerikaanfche reiger.
Toste.
Torat
kfpel,
Toc, idu de —,foort van triktra
toccateglifpel, waarin de fpeler zijnen tegenfpeler moat flooten of treffen en flaan, o.
Tocan, m. t. d'hist. nat. naam, di en men wet
aan eenen jo'ngen zalm geeft.
t. de vign. voorloop van W
Tocane ,
t. de bot. Illadagascarfehe
Tocauhoha,
noot, die eene braking veroorzaakt, yr.
t. d'hist. nat. vogel van Senegal,
Tock
de kalao.
d'hist. nat. pepervreter, yoga!
Toco m.
van Guiana.
bot. plant van Guiana,
Tococa, m. t.
vas fret geflacht der tnelastduze.
To.
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Tocolin, m. t. d'hist. nat. vogel van Nletiw-

Spanfe, foort van weduwaal.
Tocony, m. t. de com. doek, lijnwaad
$paansch Amerika, o.
Tocquet,( m. t. d'hist. nat. foort van Siamfcne hagedis, yr.
Tocsin , brandklok , florrnklok, yr. On
sonne le —, de brandklok luidt , klept. Desque Pennemi parut, on sonna le—, zoodra
de vijand verfcheen luidde men de flormklok ; fig. Sooner le —, alias in rep en
roer flellen. Sooner le stir, contre q.
q., tegen iemand aanhitfen, tegen iemand uitvaren.
Toddalies, f. pl. t. de hot. geflacht der toddalien, van do vijfde klasfe der planten.
Toddi, m. wijnpalmenfap o.
Todier, tn. t. d'hist. nat. bastaardijsvogel ;
zeer kleine 4merikaanfche vogel.
Tof, . T. de chir. beenachtig uitwas harder dan een overbeen (exastose), o.
Toge, f. t. d'hist. Rom. tabbaard (der onde Rotneinen) toga, tn. La — des senateurs, de toga der raadsheeren.
Toi, pron. gij ; u.
Toile, f. lijnwaad, doek , o. — fine, de- in , dun lijnwaad. d'Hollande,
Ede , A
.Hollandsch doek, linnen. — de coton,
katoen. — des fades, on
s peintes,
Oost-Indisch of gefchilderd katoen. —
écrue , ongebleekt linnen.
d'or, d'ar.
gent , de soie, gouden, zilveren, zijden
flof, doek.
ciree, gewast linnen; t. de
mar. — a
melis double, zeildock.
melis simple, bramzeildoek.
prelat, prefenningdoek. — de noiale,
karreldoek. Les — s d'un monlin vent,
de zwengels of zeilen van eenen windmolen,a emballer, pakdoek.
ta.
•
haardoek voor zeven. — demi blanche, half wit linnen. imprimee, doek
op een raam gerpannen, om to fchilderen. d'araignee , fpinneweb. — de menage , eigen gereed linnen. Ourdir de la
lijnwaad beginnen to weven ; prov.
A — oprdie Dieu envoie le fil, eene wel
begonne zaak helps God voleindigen.
C'est la — de Penelope, het is eene zaak,
die nooit ten einde kotnt ; pop. 11 a trop
de caquet, it n'aura pas de ma —, met
g000te pogehers wi/ ik niet to doen hebben ; hij praat mij to veel, ik wil niets
met hem to doen hebben; t. de mil. tent.
L'armde est sous la —, het leger is onder de
tent;het gordii n,het fchertn in den fchouwburg. Desque la — fut levee, zoodra het
fcherm was opgetrokken; pl. jagtnetten,
jaVeln ek, 0. Il a tue le sanglier dans les
- s, hij beep het Wilde zwijn in de jagtnetten gedood.
Toi16, m. grond,
°gel der kanten, 0.
Toilerie,
linnenwaar , y r. lijnwaad- ,
linnenhandel, tn. 11 ne vend que de la
hij verkoopt niets dan linnenwaar.
Toilette, f. kaptafel met Naar toebehooren,
y r. kleed op zulk eene tafel, o. Sa — est
magnifique, hare kaptafel is prachtig.
Voir une demoiselle l sa eene juler
aan hare kaptafel . zien. Elle dresse sa
zij tnaakt hare kaptafel in orde. Uiie
—a dentelie, een met kanten bezet kaptafelkleed. Faire sa zich kleeden,
zlin toilet makes; fain. Propos de
beuzelachtige gefprekke.n. Pilfer de —,
die dikwijls zijne opwackting bij de
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YrO g inett ',maks; prow. Plier la , rot,yen, inpakken, opruimen, wegnenlon.
Le valet plia la --de son maitre et prit la
fuite, de knecht is met de .kleedingsflukken,
met de taken van zijnen hear henen go.
goals, it sggeloopen; ongebleekte battst
of linnen, waarin de lve y ers hen dock
irintlen, gekleurd linnen, overtrekfel
over laken; papiermakers zeef.
— ieie, f. linnenkooper,,
Toilier,,
nenkoopfler,, koopman, koop yronw in
linnen.
Toile, vadem, vaam, tn. halve roede,
moat van zes voeten,vr. — carree, vierkante roede. —courante, roede in de longte. — cube , teerling of kubiekroede;
fig. fain. On ne mesure pas les hommes
la —, menlchen meet men islet met de el;
tie verdiensten rigten zich niet naar de
naar zijne of
grootte. illesurer 4 sa
meten.
Toise , t. 'arch. getal der roeden van
een gebouw of metfilwerk , o.; t. de math.
kunst van ligchamen of vlakten to meten , yr. ; t. d'hydraul. — des bassins, de
vitmeting, bepoling, hoe veel water eene waterkom ban bevatten.
Toiser, v.a. met eene roede, mot den yawn
meten. un tas de boas, een hoop bout
met den vadem meten. Les ouvrages de
fortification se toisent a toise cube, de v estingwerken worden naar de kubiekroede
gemeten ; fig. fam. q. q. , iemand
nnaauwkeurig opnemen, van het hoofd tot,
de voeten; bekijken; pop. Cette affaire
est toisée, die zaak heeft zijn beflag.
Toiseur, m. meter, die met den vaam, mop
do roede meet. Un de platre a Paris,
een vieter van pleister die to Parijuits
de haven komt.
Toison, f. ichapenvacht,fcheerwel; viler,
o. La—d'or, het gulden, gouden vile:. Lgs
Argonautes allerent a la conqate tie la —
d'or , de ilrgonauten gingen op de virevering van het gulden vlies ult. Un
chevalier de l'ordre de la — (d'or), eon rid..
der van het gouden vile:,
point*,
jolt, m. dak, o. — en croupe,
een fpits roeloopend dak. Ils
een
habitant sous un mérne zij woven ender den dale, in den huis. — a cochons,
varkensflal. — de jeu de pomme, afdak
in eene kaatsbaan ; t, de miner. rots, die
de metaalader in de bergkleven bedekt ;
fig. fam. Publier, dire, precher une chose
sun les — s, lets van de daken prediken,
op de firaten, overal verfpreiden. Ser.
vir q. q. sun les deux — s, iemand eene
za,sk op allerhando wijze verligten.
t Toitel, m. klein dak, 0.
* Toiture , f. dakwerk o.
Tokai, m. kostelijke Ilongaarfche wijn ,
tokaijer wijn.
Tolai, m. t. d'hist. nat. lang/laartig konifte
van Azii, o.
Tolcana, m. d'hist. nat. foort van fpreiolie
in de warme landen, vr.
t. d'hist. nat. y oga van Nietitio.
Tolchili,
Spanje , foort van uil, yr.
T61e, f. geflagen plaatifzer, ifzerblad , o.
Ce poile n'est pas de tome, it est de
deze kagchel is niet van gegotem ljzor,
hij is van geflagen plaaajzer. E'er de
overtsnd
Tolee, f. (bas) bends, : peep ,(fleekte
fchen, g ewes' vcik).
1.111g
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Tolerable, adj. verdragelijk , dragelijk;
lijdelijk. Cela n'est pas dit it niet
te verdragen.
Tolerablement, adv. dragelijk , lijdelijk.
Tolerance, f. verdraagzaamheid ; vereune
ring, toelating (tolerantie), verlof om
eenen godsdienst uit te otfenen. 11 n't.n
ionic que par—, hij geniet het Jlechts uit
vergunning.
Tolerant, e , adj. verdraagzaam(tolerant).
Tolerantisme, m. leerfielfel der algemeene
verdraagzaamheid, o.
Tolerer, v. a. verdragen, dulden, lijden,
toelater:. Toutes les religions sont told.
roes dans ce pays , alit godsdiensten
leorden in dit land geduld , toegelaten.
11 faut — les defauts de ses amis., men moot
de fouten , gebreken zijner yrienden
verdragen.
Tolet, t. de mar. ijzeren of houten del
in een harkas; pl. riempinnen, pennen,
turfchen Welke de Hem zich beweegt , yr.
Totetiere, Toliere , fys t. de mar. roeiklamp ,
dolklamp, tn.
zie Bourreau.
t Tollard,
Tolle in. (mot Latin) crier — sur q. q.,
wog met dezen roepen.
foort van floersylieg, yr.
Tolmete,
Tolpache, zie Talpache.
Tolpides, f. pl. t: de bot. planters van het
gefiacht der fuikerei.
Tolture, f. zie ImpOt.
Tolu, m. Baume 1e — tolubalfetn.
Tolut ,
t. de bor, toluboom in Amerikee.
Toman , t. de corn. zekere rekeningsentint in Perfiii (omtrent franken waare
dig).
Tomate, f. fears van nachtfchade (giftire plant).
Tombac, m. fpinsbek, o. Une montre de
een fpinsbekken horologic.
Tombal, e, adj. tot het graf hehoorende.
Pierre — e (tombe), graffieen.
Tombe , f. 'tombe of grafgede', vr.graf,, o.
(sepulcre), graffteen , no. zerk, y r. II est
dans la—, hij ligt in de graffiede. Ci.git
sous cette
onder doze zerk ligt.
Tombeau, m. graf, o. begraafplaats,
Elever un — a la memoire de q. q., ter
gedachtenis van Fernand eengedenkteeken
oprigten. Cette famille a son — dans cette eglise, dit geflacht hee ft zijne begraafplaais in doze kerk. jCette maladie
le menera au —, doze ziekte zal hem in
het graf brengen ; poet. fig. L'horreur,
la unit du —, de fchrik , de y acht des
dock. Je conserverai son souvenir jusqu'au
zal hem tot in het graf, in den dood
in gedachten houden. Flak jusqu'au —,
getrouw tot in den dood ; deur der eauwigheid yr. Lit en —, ledikant met
eenen -afhangenden kernel , tombeau met
kromme flijlen.
Tombelier, m. karreman eenen flortkar.
I omber , v. vallen, nedervallen, cederfAortene 11 est tombe sur se's mains , hij
is op zijne handen gevallen. 11 tomba la
Late la premiere, hij flortee met het hoofd
Haar beneden. — dans l'eau, in het we.
ter vallen. — en bas d'un escalier, van
eene trap afeallen. Cet arbre tomba par
terre,et ses fruits tomberent a terre,deze boom
yiel om , en zijne vruchten vielen op den
grand. Cetteriviere tombe dans la Mense,deze
rivier valt, heft zich in de Maas. —
aux pieds de q. q. , iemand te veer spa;*

TOM
s zoo fang wegs
len. — de son haut, valle y
is; invallen, vervallen.
Ce bitiment
tombe de vieillesse dit gebousr valt,
liart van ouderdom in. La maladie lui a
fait — les cheveux , de ziekte heeft hem
de Karen doers uityallen. Toutes les dents
lui sont tombées, alle tanden zijn hem
•litgevallen.
faiblesse, van zwakte
nedervallen; imp. 11 tombe de la neige ,
het Ineeuwt, er valt fneeuw. sur en
plat, eenen fchotel aanvallen , gretig
daarvan eten. Le discours tombs sur la
guerre, het gefprek viol op den oorlog.
Paque tombe tel jour, pafchen valt op diets
dag. Le commerce est tombe , de handel
is vervallen. malade, ziek worden. —
roide mort , plotfeling deed vallen. —
du haut mal, ou du mal caduc, de vallende ziekte hehben. — en chartre, de tering krijgen. — dans une maladie, ziek
worden; fig. — en pauvrete, in armoede
vervallen. — en faute , in eene font vervallen. Cela tombe dans le trivial, dat
veat in het gemeene, lags. — a rien op
niets uitkomen. Cette depense tombe en
pure perte, doze uitgave is geheel ver•
toren. — en tentation, dans la disgrace,
in verzoeking, in ongenade vervallen.
— our q. q., op iemand aanvallen. La
cavalerie tomba sur Pinfanterie , de ruite?If viol op het voetvolk aan. S'il tombe
jamais sous mes mains, it se repentira de
m'avoir offense, zoo hij ooit onder mijne
handers salt, in mijne magt komt, zal
het hem borouwen, mij heleedigd te het.+
ben; fig. — sur les bras de q. q., iemand
onverwacht op den halt, op het lijf vallen;
tot iemands last komen. Faire — la plume
des mainsa q. q., iemand van het fchrilvets
les acmes des mains,
affchrikken. Faire
ontwapenen; tot medelijden bewegen.
d'accord avec q. q;, het met iemand
eons worden. — dans les sens, dans le
sentiment de q. q., van een gevoelen zips
met iemand ; in het gevoelen coot iemand
treden. Cela tombe sous les sens, dat valt
onder de zinnen, in de oogen, kan begrepen warden. Cela ne tombe pas sous
le sens, dat is iegen het gezond menrchenverfland. Faire — les bras, in ver•
wondering, ontzetting brengen. — de
son haut, in groote verwondering val.
len , komen, zeer verflommen. Cet horn.
me est tombe des nues, doze man is soil
de wolken gevallen, niemandweet ,wear
hij van dean is. 11 faut laisser cela,
men moot dot met fiilzwijgen listen veerbijgaan ; toevallen. Cc bien lui est tombe en partage, dit good is hem tot zijn
aandeel toegevallen. La lettre est tombee
entre mes mains, de brief is mil in de
handen gekotnen, gevallen. Cettc charge
est tombee en de bonnes mains, dit ambt
is in goede lzanden gevallen; ants den
regten man gekomen; t. de mar. — sous
le vent, aan lip vervallen. sur un autre vaisseau, eon ander fchip aan board
komen ; ophouden, nalaten. Le vent
tombe, est tombs, de wind houdt op ,
gaat leggen, heeft opgehouden. Le jour
tombe, het begins avond te warden. 11
arriva a la nuit tombante, hij kwam tegen
den nacht, bij het inbreken van den
nacht aan; afhangen. Ses cheveux lui
tombent sur les t panics, de haren hangs'
ken tot op do fchouders; t. de bot.
get
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pit iscnbantes, apangende fiengelt; prov.
somber ficvrc en chaud, en haut mai
de la poiiie dans la braise, van den lea in
de floot eanen; van kwand tot ereer koquo debout, hij
Il ne sauroit
men.
is altijd gelukkig.
Tombereau , jirontkar , vuilniskar.
Un — de gravois, eene kar met Aalkpuin ;zekere teenen vogelknip, gelijk eeue treef der vogelvangets. Prendre des
oiseaux au -, vogels met de knip vangen;
t. de pech. afici,utting, die wen maaht
achter den duiker van eenen vijver,
visch te vangen.
t Tombir, v. n. leven waken door vallen.
Tome, m. deel van eon bock, boekdeel.
Cet ouvrage a six - s, dit werk beef: zes
deelen ; fig. Faire le second - de q. q.,
iemand nabootjen, en het zelfde lot
hebben.
Tomelline, matiere ou tomelleux, se, adj.
t. d'anat. een vat; de kleur gevende deelen des bleeds.
Tomenteux, se, adj. t. de bot. gelijk fcheer.
wol,viltig. Le bouillonblane on le molene a lee feuilles ses, het witte wollekruid heeft wollige, viltige bladeren.
Tower, v. a. de boekdeelen vermenigvuldigen.
Tomex, . t. de bot. boom van fapan, die
als met ,floffchijnt bedekt te zijn.
Tomie, f. het fnijden.
Tomin , in. t. de com. zeker Spaansehgewigt.
Tomme, klomp, hoop van gegiseflremfel.
pl. Tomoli, t. de coin. zekere
Tomolo,
(en.
vocht- en korenmaat in Sicilie.
Tomorodee,f.ontuchtige dans der Otaheiters,
Tomotocie, f. t. de chir. keizerfnede.
Ton, in. Coon, klank, in geluid , o. *Pm,
vr.. II faut commencer , un — plus haut,
gij moot eenen soon hooger beginnen.
tin demi - (semi ton), een halve tote.
Les bust s de l'eglise Romaine , de acht
toonen of wijzen der Roomfche kerk ,
waaruit de pf:elmen gersngen worden.
Hauser le clavecin d'un demi-ton, d'un
semi -, het klavier eenen halven toots
hooger flemmen. Parle y d'un - de maitre,
op eenen meesterachtigen toon fpreken.
Le prendre sur le haut —, tenets hoogen
toon aannemen. Le prenez.vous sur ce —
la? neon: gij dozen Coon aan ? Etre au
- de q. q., eenerlei gevoelen met iemand
hebben. Prendre le sur q. q., zich een
aanzien op iemand geven. 11 est aujourd'hui sur le — plaintif, heden voert hij
eenen klagenden teen; hij fpreekt in eenen klagenden loon. 11 le prat su: un
trop haut, hij fprak wat al to flout.
Avoir tin - de voix agreable, eene aangename flew hebben; fig. Donner le - a la
conversation, den toon in eene gefprek geven;
t. de com. zeker Engelsch gewigt, van
3,075 livres, 3 oncen, 2 gros ; t. de mar.
Jiommer en top van eenen mast of fleng.
Huniers sur le -, marszeils op den rand;
t. de peint. - de couleur, trap van kracht
der kleur; overeenkomst der kleuren eener fchilderif,, vr. Queue difference dans
le - de couleur entre cette copie et l'original, Welk onderfcheid in de overeenkomst, kracht, de kleur tusfchen de kepi) en het oorfpronkelijke; t. de med.
(panning, natuurlijke vastigheid, vr.
Cette liqueur rend, donne du - a l'esto=
mac, dit drankje goof: weer "panning
aan de maag.
Ton, in. ta, f. pron. uw,, au/. pl. tes.
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pore et ta mere, aw rader en uwe woo.
der; ( veer eerie klinkietter) ton awe,
love ziel ; ton admirable soeur,, wwe bewonderenswaardige zuster.
Tonage, in. o egt op de k:opwaren , die vet-.
voerd iiorden, in Engeland, o.
Tona1chile, tn. t. do com. Guineefcheteper,vr.
Tonarion , m._ r. Want. flu!:, waarmede mete
dtts redenaars den torn aangaf, yr.
Spaansch getvigt, 0.
Toncin,
Tondaille, f. feheerwol.
Tondaison, f. zie Tonte.
feheerder. - de drap, droopy
Tondeur ,
dock-, lakenfcheerder.
Gies
of rigchel ender aan eene
Tondin, m.
znil. , vr.; t. de plomb. beaten rol, tot
het rend waken der pijpen, buizen,
Tondre, v. a. fcheren; fnoeijen. - les brebis, de fchapcn fcheren. les, draps,
de lakells fcheren. — one hale, eene
hegge fnoeijen, fcheren; fig. fam. ou prov.
D. est tondu de frais, men heeft hem bid
den cons gehad , to ti eel afgenomen. —
la brebis de trop pros, het yolk to zeer
drukken, to zware - fasten opleggen. A
brebis tondue Dieu mesure le vent , God
legt niemand een zwaarder kruis op dams
hij kan dragen. Je veux acre tondu , je
veux qu'on me tonde , , .si je ne le sais, ik
evil tn0; honfd verbeuren, indien ik het
niet weet. it a dte tondu, on it a etc ton*
du sur le peigne, zijn rand is niet elves
volgd geworden. sur un oeuf, op beuzelingen zien (words van eenen eerie
gaard gezegd, die op a pes ziet). Vous
feriez vows -pour si pen de choses I zoudt
on; zulk eons kleinigheid laten begij
fciimpen? monnik waken. 11 s' est fait
hij is tnonnik geworden.
Tondu, e, adj. et part. gefchoren; m. fig.
iemand zonder aanzien.
Tonicite , f. t. de mid. eene der vier levende krachten der waste deelen.La -des visce-Tes,de teen, de fpankracht der ingewanden.
Tonie, f. fchuit to Indio.
Toniliere, f. t. de pech. foort van hark met
een netzak , om mosfelen enz. to vangen.
Tonique, adj. t. de med. Mouvement - des
muscles, geregelde beweging der fpieren,
beweging door welke de jpieren to za•
men werken, om hare uitwerkfels voortto brengen. Remede-, middel, hetwelk
de werking der vezelsherfielt ; t. de mus.
hoofd-, grondtoon van een ms•-•
zijkfiuk.
t. de fetid. /land- ,marktgeld, o.
Tonlieu,
Tonnant, e, adj. donderend. Une voix e,
cone donderende, zeer zware "fem.
Tonnage, m. t. de mar. getal der' tonnen,
de hoeveelheid der ^ onnen, die gebruikt
worden tot den Handel van een land.
Tonne, f. ton, y r. vat, o. Une — de pru.
neaux, een vat pruimen. Une d'or,
eene ton gouds (Loo,000 gulden); fan. Ce.
la a coute des - s d'or, dot heeft zeer
veel gelds gekost ; t. de mar. (grosee
bouee) yoon of ton op eene droogie , welke een vaarwater aanduidt; mastton ; t,
d'hist. nat. - ou conque spherique, zekere zee flak.
Tonneau, in. kleine, gemeene ton, vr.vat,
, de hoepels van
o. Les cerceaux d'un
eons ton, van een vat. Un biere,
eene bierton. Un — de biere, eene ten
bier ; ledig ,okshoofd; eon vat van vier
Frankrijk; t. de mar. ton,
otshoofeien
hij welko de groans van sets [chip bepaald
wordt
I, 111 4
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ward:, bedragende soon ponders in zwaar.
te. Un vaisseau de deux cents — een
(chip van twee honderd tonnen; t. de
myth. — des Danaldes, het vat der Da•
nalden, zonder bodem, dat men te vergeefs zocht te vullen.
Tonnee, adj. Peau—, held van infekten
doorboord.
Tonnelade , f. t. de gu. borstwering van tonnen met narde.
Tonnelage,
t. de gu. Marchandises de —,
koopwaren in vaten.
Tonneler, v. a. t. de chas. — des perdrix
patrifzen met een net vangen; fig. — q.
q. (inus.) iemand met list, in het net
vangen.
Tonneierie f. kuiperif , het hendwerk van
eenen kuiper,, kuipnering ; in kloosters,
de plaats , waar de tonnen bewaard worden ; kuipers lverkplaats.
zeker lieraad ender em de
Tonnelet ,
kleederen der Romeinen, o.
Tonneleur, m. Jager die met eels net patrifzen enz. vangt.
Tonnelier,, m. kuiper.
Tonnelle, f. t. tle chas. patrijs-, kwartelnet, o.; t. de jard. zomerhuisie, priiel ,
o.; foort van Romeinfche kleedini pl.
opening van een e glasoven.
Tonnellerie, zie Tonnelerie.
wipbrug , yr.
Tonnellon,
Tonner, v. a. imp. donderen, bulderen. 11
commence a —, het begint to donderen.
L'artillerie a bien tonne, het gefchut heeft
refit gebulderd; fig, razen, uitvaren,
fchreeuwen, tieren. contre le vice,
tegen de ondeugd uitvaren. 11 tonna en
chaire , hij fchreenwde, tierde op den
predikfloel. Des qu'il arriva, it commencolt a —, zoodra hij aankwam, begon
hij to razen.
Tonnerre, in. deader. Le — gronde, de
donder role. Un coup de —, donde:flag ;
kwade tijding, vr.; blikfemflraal.
Le — tombs sur cute maison, de donder,
blikfemflraal viel op dit huis. Le — ne
tombe pas toujours , de donder flaat niet
altijd in; fig. Il a une voix de —, hij
heeft eene donderende Hem ; t. d'art. —
du foil, flaartfluk van den loop van een
geweer (de plaa‘s waar,zich de lading
bevinde).
nat.
Tonnises ou Tonnises, f. pl. t.
verfleende zeefchelpen.
Tonnue, zie Tomme.
Tonomêtre, zie Sonometre.
Tonorechnie, f. de kunst om tonnen to makers aan fang ronde ligchamen(cilinders).
Tonrelontonton, m. gezang van Benferade.
Tonselles, Tontelles, f. pl. t. de bat. zekere planten van het 3de geflacht.
aderen der keel..
Tonsillaire, adj. Veine
klieren.
Townie, t. d'anat. zie Amygdale.
Tonsure, f. kruinfehering (der geestelijken); de plaats, waar het haar in het
road is afgejcnoren; fig. Benefice a sim.
pie een ansbt , dat we/ geeft , en vein
nig moeite verfehaft. Doctenr a simple
— 5 de geneesheer, die weinig bekwaamheid heeft.
dien de
Tonsure, e, adj. gefchoren;
kruin gefchoren Is.
Tonsurer, v. a. do kruin fcheren. Cet evequo Pa tonsure, die _bisfchop beef: hem de
kruin gelchoren.
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Tontanet f. pl. t. do g ot. planters van het

4de geflacht,
Tonte, f. j'chering der fchapen; afkefeho•
rene woi.
Tontine, f. toenernende liffrente; lijfrente,
die op den langstlevenden vervalt, ingevoerd in Frankrijk door Laurent 7'onti
in het faar 1653. Placer son argent a la
zijn geld op lijfrenten zetten.
est le dernier survivant de cette classe de la
- hij is de langstlevende vandeze klatfe der liffrente.
Tontinier, m.
iere, f. die dee' heels aan
eeee tontine of lijfrente•
Tontisse, f. behangfel, tap/ft gemaakt van
afgefchorene wol, van fcheerwol , o.; adj.
Papier —, wollen papiersn Wangle':
Tontong, m. tamboer der negers.
Tonture, f. fchering , het fcheren o'er heggen, boomers , enz.; lcheerfel der lakens ; pl. afgefnedene takkeu; grat, dat
men in eene iveide heeft afgefneden; t.
de mar. de bogt, Welke men in een fchip
houwt , en waardoor de firekking van
hetzelve aan de betcle viteinden een weinig hoeger boven het water is dan in het
midden.
Tonturer, v. a. t. de mar. un vaisseau,
de bolt in de flrekking van het fchip
:neer of min greet waken.
Toparchie, m. t. d'ant. kleine flaat, ns.; regering van eene landfireek , van ten
kanton, yr.
Toparque, m. t. d'ant. opperheofd van zulk
eenen flaat.
Topaze, f. topaas (kostbare fleen), on.
Tope , interj. welaan! top ! ik Jinn het toe!
t. d'hist. nat. (porte come, rhiTopeau,
noceros oiseau) rhinoceros vogel.
Toper, v. n. t. de jeu. den inzet in het fpel
houden, toppen. raj masse trois florins,
it n'a pas voulu ik heb drie gulden
etitgezet- , hij beef: ze niet willen hoeden. Tope et tingue, bankofpel; fig. toeflemmen, het eens zijn. Je tope a Bela,
ik ben daarmede to vrede , ik flew er
in toe. j'y ai tope, ik hob daarin toegefiernd.
zie Noeud.arthritique.
Tophe,
Tophus, f. foort van zandfleen gezwel o.;
vereeide verharding van het beenvlies.
Topinambour, m. foort van aardappel.
t Topioquer, se — v. r. misten.
Topique, , adj. t. de med. uiterlijk , nitIcendig ; m. Employer les — s ou les remaps — s, de uitwendige middelen gebreaker/. Cet emplatre est le meilleur —
pour le mal aux dents , deze pleister is
het beste ulterlijke middel voor de tand-,
Fievre uitwendige koortt,
die zich Jlechts op zekere tijden aan een
zeker gedeelte des ligchaams, aan zekere plaats openbaart; t. de elk. Les —
de Cicerou , d'Aristote , de beweeggronden , beweegoorfprongen, waarfchijnlijke gevolgtrekkingen nit de omfiandigheden, van Cicero, van aelristoteles tot
lets ; verhandeling der gemeeneplaatfen.
plaatsbefchrifver.
Topographe,
TopograRhie, f.plaotsbefehrifying.
1 opograii,hique , adj. plaatsbefehrtjvend.
Toptink, m. foort van fpel, o.; tafel tot
het toptinhfpel, yr.
Toquart, adj. lam. bedekt met cone toque.
Toque, f. foort van vilten hoed of mutt ,
van boven plat en snot fluweel bedekren
met'
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met tenets Pollen rand ; t. de bot. foort
van duizendgulden t• ruid, o.; t. de coin.
zeker gewigt voor goud en zilver in China.
t Toquer, v. a. aanroeren; flaan,
Toquerie, f.flookplaars van eenen fmeltoven.
Toquet, zekere kindermuts ook der
boerinnen.
Toqueux, m. pook der fuikerraffinadeurs.
Torador, Toreador, Tauroyeur, in. die tegen
de flieren vecht,
grond , land dat twee erven
Toral,
fcheidt, 0.
Toraille, f. t. de coin. roode koralen, die
de Europeirs naar Caro brenffen.
h
AlTorche, f. fakAel, toorts, pekArans.
lumer les - s, de fakkels aanfieken; t.
de corn. Une .- de fil de fer, eene rol
ijzerdraad, in de gedaante van eenen
hoepel; t. fil de laiton , koperdraad in rollen , tot bet waken van
fpelden; t. de ton. vier of vijf hoepels
ern een vat, die naast eikander zitten •
t. de van. rand om eenen korf; t. de jard,
d'oignons, een bos uijen om eenen
Une
fl ok gebonden ; firoowisch, dien men onder gehouwene fleenen op de fchouders
legt, om dezelve lveg to dragon; oak op
het hoofd, ander iets zwaars, dat men
wegdragen wi 1 ; pl. t. de alas. droogke most.
Torche-cul, m. aarswisch, papiertie op
het huisje, 0.; fig. fain. Hecht gefi.hreven
fchrift, 0.
Torche-fer, an. wisfcher om het ijzcr of
to vegen.
Torche-nez, m. (muraille) t. de marech.
neusnijper, tn. prang., nijpijzer , o.
Serrer le nez d'un cheval d'un een paard
met Or nijpijzer den netts toehouden.
Torche-pinceau , penfeellapje , doekje, dat
de fchilders gebruiken on; het penfeel
.enz. fehoon to maken , o,.
Torche-pot, m. t. d'hist. nat. (grimpereau)
graauwe fpecht.
Torcher, v. a. wisfchen, afwislchen , afvegen. - no enfant, een kind het veil afvegen. - la table, de tafel afvegen; fig.
fain. - q. ch. a la hate, jets in den boast
doen; pop. - q. q., ietnavd flaan; afrosfen. 11 se fera hij Mal waken ,
dat hij Haag krijgt • t. de mac. - les
murs d'une grange, do
' Inures van eene
fehuur met klei, waaronder flroo getnengd is,
t. de van. eenen
teenen ban maken,
Torchere, f. hooge knaap, flomme knecht,
waarop men in groote zalen bij feesten
de waskaarfen zet; ook wel fakkels of
toortfen.
Torchette, f. t. de van. het middelfie vlechtwork in eenen draagkorf.
Torchis, m. t. de mac. pleister, kalk, klei
:net flroo, waarmede de boeren hunne
hutton bouwen.
Torchon , m. wrijflap, witch, wrijfdoek,
vaatdoek. Cherchez tm peu le —, haal
den vaatdoek Bens ; fig. pop. morfig,vuil,
will, o. flons, yr.
Terciner, v. a. t. de verr. — le verre , het
ghat, zoo fang als hit warm is, winden,
buigen.
Torcol, Totcou on Torcot, m.
d'hist. nat.
zekere It ekvogel , die altoos zljneu
draait, foort van fpecht, vr.
Tordage,
twijnen der zijde , e.
Torde , 1. t. de mar. touwring aaa het tinde der groats ra.

Tordenr,
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lugs
le, f. t. do man, glide , wol

twijnder, twijnfier; t.d'hist. nat. mach:Winder (phalene), waarvan de rupfets
de bladeren draaijen.
Tordile, zie Tordyle.
Tordre, v. a. draaijen, winden ; wringers;
verdraaijen ; twijnen; buigen, kromi.
men. - une corde , een touw, een koord
draaijen. Une branche d'arbre tordue,
een gedraaide boomtak. — du hinge,
linnen wringen, uitwringen. - le COIL
a une perdrix, eenen patrijs den nek
draaijen. - la bouche, den mond ver•
trekken eenen fcheven mond maken.
- le bras, den artn verdraatjen. — de
la sole, du fil, zijde, garen twijnen;
fig. - le sens d'une text, d'un passage, den
zin van den tekst , van eene plaats verdraaijen. q. q., iemand tot fprekere
noodzaken , dwingen ; t. de car. - le tas,
de tusfchen de kaarten uitgeperste Hies
afvegen.
Torclyle , Tordile, m. t. de bot. zonnefchermen dragende plant, draai kruid , o. foort
pelerin, pelgrimskruid.
van venkel.
Tore , an. voetring aan eene zuil.
Torenies, f. pl. t. de bot. planten van de
zede klasfe, met twee ongelijke paren
van vezeltjes.
Toreumatographie, f. kunde of kennis van
de oude kunstwerken in half verheyen
beeldwerk.
Toreutique, f. kunst om half verheven
beeldwerk in bout to maken.
Tori, zie Tory.
Tormentille, f. t. de bot. Witte wilde male; zilvervingerkruid, o.
Tormineux, Torainal, adj. dat fnijdingen in
den batik veraorzaakt.
Torneboutte, f. zeker Ivindwerktuig gelijk
eene kolf.
Toron Touron, flreng van eon tres ,
touw, dat geflagen wordt , y r. — d'ua
cable, kabelgaren.
Torpeur, f. verflify ing
verfiramming,
geheele gevoelloosheid;fig.
9
word: dit ook
van de ziel gezegd.
Torpille, f. t. d'hist. nat. krampvisch.
Torque, f. t. de bias. gevlochten ktans van
eon wapen, t11.; t. d'epiugl. zie Torche.
Torquer, v. a. - le tabac, den tabak [pin..
nen, tot rollen draaijen.
Torquet, in. pop. Donner le - a q. q., iemand mislaidev, bedriegen. 11 a donn6
Bans le —, hij beefs zich laten misleiden, om den tuin leiden, hij is in den
flrik gevallen ; zeker werktuig in den fiat.
Torquette, f. in flroogepakse zeevisch;
opgerolde en wel geflampte tabaktrollen.
Torquetwn ou torqueton, m. t.'d'astr. 4rabirch ,• dat de dagelijkfche bey
weging van de evennachtslijn in den zon..
neweg on; de polev aanduidt.
Torqueur 2
tabakfpinner.
Torrefaction f. drooging. On separe le
soufre et l'arsenic des mines par la -, men
fcheidt de zwavel en her rottekruid van
de ertfen of door drooging.
Torrefier,, v. a. tip de chim. roosten ,droogeft.
Torrein,
t. d'ard. masfa van vreemdfoort ige flop.
Lrolirei lasge , m. hetgeen men Ivor het droogis
roosten van granen enz. krijgt.
Torrent, us. vioed, waterylotd, ji
wrooteir
erir.,
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liroons. 11 vint vu — qui ravage tout le
pays, daar kwam een watervloed, die
het ganiche land verwoestte; fig. Un —
cnnjures , de paroles, een vloed van fcheld-woorden , van woorden. Verser un — de
hrmes, eenen firoom van tranen florten.
Torrentin, e, adj. dat tot eenen watervloed
behoort.
Torride; adj. heat, verzengd. La zone —,
de Keefe of verzengde luchtflreek, aardA
gorael.
Tors, e , adj. gedraaid, verdraaid, ()Ingedraaid , verrekt ; verfluat ; getwijnd,
getweernd. Du fil
twija, tweern, getwijnd, getweernd garen. Un con een
verdraaide, verfluikte hals. Une boudie e, een fcheve , gedraaide mond ;
S. f. gedraaid werk , 0. geflingerde zuil,
vr. bout alt eene Jiang gedraaid, o.
Torse, t. de scalp. romp van era beeld
zonder handen noch voeten, gelijk dat
van den Vatikaan to Rome; t. de mar.
van hour, van touwwerk,
—torsin,ke
wanneer het fierk in elkander gedraaid,
zeer krap geflagen is.
Torser, v. a. fiangswifze, fchroefswijze
makes:.
Torsion, f. draaijing, omdraaijing ; t. d'anat. onnatuurlijks verdraaijing der
beenderen; t. de bot. zie Contors:on ; t.
tie marech. Castration par —, lobbing ,
yermanning door het verdraaijen der
teelballen.
Torsoir, m. rolflok van eenen kameelleder
bereider.
Tort, m. ongelijk, onregt, o. Vous avez
gij hebt ongelijk. 11 faut voir qui a
dans cette affaire, men moet zien, wie
bif deze zaak ongelijk heeft. Mettre g.
dans le —, iemand in het ongelijk fiellen. Ai.je — de me plaindre, heb ik ongelijk mij to beklagen? prov. Le mort a
toujours —, lee absents out —, de doode
beef: altoos ongelijk, de dooden kunnen
niet verdedigen; nadeel, o. fchade,
Yr. Faire a son prochain, zijnen naasten benadeelen. Cela m'a fait un ,grand
dit lieeft mij groot nadeel veroorzaakt. Reparer le — qu'on lui a fait, de
Ichade herfiellen, die men hem heeftveroorzaakt ; a —, adv. ten onregte. On
l'accuse a —, men befchuldigt hem ten
onregte. Il se plaint hij beklaagt
zich ten onregte; a — eta travers, onbe- dachtelijk , onbezonnen ; in het wild , in
het honderd. 11 parle toujours a — et a tra.
vers, hij fpreekt altijd onbedachtelijk, in
het honderd. 11 frappa a — et a travers,
hiAlloeg in het wild rend, toe.
Torte, adj. pop. zie Torse.
Tortelle, f. t. de bot. zie Valor.
Torticolis, m. fcheve , ftijye nek. 11 a .un
hij beefs.- eenen flifven nek;
, met eenen kremmen hall. De
vette apoplexie, it est demeure —, van deze beroerte is hij fliiffelzig gebleven,
lieeft hij eenen fcheven nek behouden;
fig. die het hoofd laat hangen, huiche.
"rear, fch ijnheilige. Ne vous fiez pas
vertrouw dezen fchijnheilige
ce
t Torticuler, v. n. fig. het hoofd later; Ilangen, den fchijnheilige voorflellen.
t. de bias. krans om
Tortil ou Tortis,
een morenhOofd, gedraaide pijp of bait
van *en blaasinftrument, vr.
Tortilv, adj. t. de bot, dat zick van zeif
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drattit. Des Mantes
e, planten, die
zich draaijen.
Tortillage, m. verwarring van denkbeelden
en woorden, verwarde vootdragt , yr.
Tortillant, e, adj. t. de bias. gedraaid , om.
wonders (wordt van fiangen, van lijsters
gezegd).
Tortilla, e, adj. gerold en gedraaid.
Tortillement, m. draaijing, omdraaijing,
kronkuling, omwinding, yr. vlechten, o.
Le — de cette corde est trop lache, de
draaijing, het vlechten, de vlechting
van dit touw is se los; fig. fam. draaijerij , nitvlugt, y r. 11 ne faut point tam
de — s, niet zoo Yee' draaijerijen. Je
ne m'accommode pas de ses — s , ik kan
mij niet in zijne draaijerijen, uitvlug.
ten, fchikken ; zijne draaijerijen flaas
Ivry niet attn.
Tortiller,, v. a. draaijen, omwinden, krom.
men ; wringen; kronkelen, vlechten.
one cords, een touw draaijen, vlecleten.
Un papier tortilla, een gedraaid papier.
Le serpent se tortilla sur lui meme , de
Jiang draait , flingers. zich ens haar zelve. Cierge tortillas, gedraaide waskaars;
t. de blas. Des gneules au basilic tortillant
d'argent, in een rood veld een gejlinger.
de zilveren bafiliscus ; foort van Ilang
of bagedis; v. ll. zich draaijen en wenden, onswegen zoeken. 11 faut aller droit,
sans —, n;en meet regtuit, opregt, to
werk gaan, zon/ler omivegen to maken.
Tort:Hare ,
t. de jard. kleine flingerlaan,
weg , ns. pad in een bosch, o.
TOrtitlis, m. t. d'arch. klein gedraaid
rand, o. gevlochten, geflingerde lijst, vr.
Tortillou , in. wrong, y r. rend fedraaid
dock op het hoofd , om lets hierop to
dragon; rond gevlochten haar op het
hoofd, o.; in het rend geflagenefpijkers,
fieutelgat , om het floe van eenen kofer;
fig. fam. jong, leering dienstmeisje.
Tortin , m. foort van tapijt van Bergamo,
waarin gedraaid wollen garen komt, o.
Tortionnaire , adj. t. de prat. gewelddadig;
o g redelijk, onbillijk, onregtmatig. Un
emprisonneinent injuste et —, eene onbillijke en gewelddadige geyangenhouding.
Tortionner, v, a. (Tordre) un texte, eenen.
tekst .verdraaijen.
Tortis, m. wrong, krans van draden, enz.
y r. Un de fleurs, eene gevlochtens
bloemenkrans; t. de bias. paarlen fnoer
(gm de kroon erns barons), yr.
TOrtoir, m. zie Carrot.
Tortorele, f. zeker oorlogstuig, o.
Tortu , e , adj. krom, fcheef, verdraaid,
mismaakt.
a les jambes —5, hij heeft
kromme beenen. title plante
e, eens
krom gegroeide plant. Chemin —, kromme fig. verkeerd. Avoir l'esprit eon
verkeerd verliand,eenen verdraaiden gees t
hebben; m. fiang yam het geflacht der boa,
zeer groote waterflang.
Tortue , 1. fchildpad. — de terre ou terres.
tre, de mer ou marine, de aard-, zee..
fchildpad. Potage aux — s, fchildpad.
denfoep. Un peigtie d'ecaille de —, eene
fchildpadden kam; fig. Marcher a pas de
langzaam, met trage fchreden gaan;
t. de gu. florindak der Dude Romeinen;
t. d'hist. nat. zekere dagkapel. — vette , groenfchildpadkevertje, o.; t. de mar.
foort van vaartuig met eenvirdek gelijk
eene fchildpad.
Tomer, v. a. kreen sunken, krommen,
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gen. — tine aiguille , gene naald krom
buigen. Cet arbre commence a se —, de
ze boom begins krom to groeijen, rich
to krom;nen.
Tortueusernent, adv. met bogten, krom. Le
ruisseau coule , de beek loops met haven,
Tortueux , se , adj. bogtig, krom. Un
min —, een kromme, met bogten loopenhij heeft eenen
de wog. 11 a le nez
krommen news ; fig. Une conduite — se,
geen good gedrag ; t. de bot. onregelmahier en
tig° gebogen. Des rameaux
daar , onregelmatig gebogene takken.
Tortuosite , f. kromte, kroniheid.
Torture , f. pijnbank, foitsrbank; kwelling , pijn. Soutenir la —, de pijnbank
uitheuden; fig. Donner la — a son esprit, ou se donner la —, mcttre son esprit
a la —, zijnen geest pijnigen, zijnverItand, hoofd affloven pijnigen, zijn
hoofd broken.
Torturer, v. a. pijnigen, folteren, op de
pijnbank fpannen. I1 fit cruellement torture, hij word gruwelijk gefolterd, gopijnigd ; fig. — le sens d'un texte , den zin
van eenen tekst verdraaijen.
Toruleux , se , adj. langwerpig vast
gezwollen, en zamengetrokken zonder
ledingen.
Tory, in. in Engeland een naam, gegeven aan
de aanhangers van Karel II, en daarna,
aan de aanhangers van het hof.
Tosar,
t. d'hist. oat. foort van fchelp
van Senegal, yr.
Toscan , e, adj. t. d'arch. Ordre oti vastique, Toskaanfche bouworde , de eenvou_
digfie en flerkfie der vijf bouwordes,
het eerst to Toskane uitgevonden.
Tostable , adj. Une femme —, eene vrouw,
op wier gezondheid men drinkt am hare
fi. hoonheid, of wegens hare verdiensten
(in Engeland).
Toste, Toast, m. gezondheid, conditie (bij
het drinken), y r. Il y eut vingt s portes, er
werden twintig gezondheden gedronken,
ingezet. Le premier fat pour la paix ,
de eerfle toast word ingezet voor den
vrede.
Toste , f. t. de mar. roefbank in eons floep.
'roster, v. a. gezondheid drinken. — la
pair, de gezondheid op den vrede drinken ; v. n. On passa la nuit , men
bragt den nacht door me; gezondheden
to drinken, in to flellen.
Tostion, zie Torrefaction.
Tot, adv. rpoedig, firaks, terflond, ras,
ten eerfte, vroeg. Allez et revenez
ga en kom terfiond, fpoedig terug.
en sera puni ou tard, hij zal vroeg of
laat daarvoor gefiraft worden. Il est arrive asset
hij is vroeg genoeg aangekomen, I1 ne viendra pas si hij zal
zoo ras niet terugkomen. Plus —, eertier. Vou/ez -vous que je vienne a trois
Inures on plus — ? wilt gij dat ik ow
drie are konse of eerder? Le plus —,
sera le meilleur, hoe corder, hoe liever.
plOtot aujourd'hui que demain ga
daar liever heden dan morgen.° Au plus
y sera-t-il a 6 heures, op zijn vroeg lc
zal hij om 6 urea daar zijn.
Total, e, adj. geheel, gansch, volflagen,
volkomen (totaa1). Je vans paierai . la
somme — e, ik zal a de ganfche fon: betalen. Prevenir sa ruine e, zijnen geheelen ondergang voorkomen.
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Total, m. geheel, o. ganiche fo gs, yr. Le
— de ces sommes fait trois cent quatre florins , het geheel van doze fommen maakt
drie honderd en vier gulden; au —, en
—, in het geheel genomen. Au — c'est
tine bonne -affaire, in het geheel genomen,
is het cone goede zaak. En —, c'est tut
bon ouvrage, over het geheel, met den
word, het is een goed werk.
Totalement, adv. geheellijk, ganfchelijk.
Totalitó, f. geheel,
geheele fom, yr. La
— de la succession, de geheele nalatenfchap„
Totombo,
t. d'hist. nat. zekere bruin°
fchelp, yr.
Toton, draaitolletje, 0. loner au —
d'ivoire, met het elpenbeenen draaitolletje fpelen.
Touage, m. et f. het verhalen of verver.
pen van een fChip ; het boegferen van
een fchip (Tone).
Touaille, f. roldoek, handdoek, m.
Touan ,
t. d'hist. nat. foort vats
buideldier in "Imerika, o.
Touause, f. t. de cog
s. foort van Chineefche
zijden flof.
Touc, zie Tong.
Toucan, m. t. d'hist. nat. toucan, "loser'.
kaanfChe vogel, pepervreter; t. d'astr.
— on la pie de Brezil, zuidelijk gejlernte, o.
Touchant, e, adj. t r eyelid , aandoenlijk
zielroerend, gevoelig, krachtig. Un discours , eene treffende redo ; t, de geom.
Point
aanrakingspunt; zie Toucher.
Touchant, prep. aangaatede, ten aanzien,
betreffende, rakende nopens. 11 mla en*
tretenu vos affaires, hij heeft aangaats...
de uwe zaken met mij gefproken.
la, je vous dirai, betreffende dit zal ik
zeggen.
Touchance, zie Tangente.
Touchau m. (aiguille d'essai) t. d'orf. toett•
naald, yr.
Touche, f. pl.t. de luth.toets,klavieren,klaau.
wieren van een orgel, enz. m. en o. Des
— s blanches, witte klavieren. On ne
volt pas poser les mains star les
s, men
ziet hem naauweltjks de klavieren
roeren; flelfnaren eener lust bij de greep.
Atettre des — s au manche a'dne viole, de
fielfnaren aan den greep waken van Sone viva; t. d'orf. toots, proof, die men
maakt van goad , zilver, firdk op den
toetsfleen. line pierre de , een toetsfleen.
On connoit a la — que cette piece d'or
etoit fausse, men kende aan de toots dat
dit fink gaud valsch was; t. d'impr. het
opleggen, firijken van drukinkt op de.
drukballen; t. de peint. penfeelfireek, en.
het opleggen der kleuren. — fine, goo
penfeelfireek. 11 faut encore une petite —
a ce prtrait, dit portret vordert nog
eenen kleinen penfeelfireek, nog eenig
toetfen; t. de cog
s. Acheter une — de va..
dies grasses, erne drift, eene partij
le koeijen koopen; .grift,
op eene lei to fchrsjven; wijspen der
leerlingen bij het fpellen ; pennetje,
waarvan men zich bedient bij het knip.
perfpel toe opligting van de 114 jes, o.;
fig. inns. toots, m. proeve , y r. '/toot, us,
ongelukkig toeval, nadeel, angeval,
II craint la — hij vreest voor den toot:,
voor nadeel. II est biers change de as maladie, it a eu Lne rude —, federt zijne
ziekte is hij zeer veranderd, hij beef:
eenen harden 'loot gated g Pron. L'adves.
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wersith est la pierr de dee attils, in den
wood kent men de wars vrienden; onge*
lent , tegenfpoed is de fowl/eon der
vriendep,
Touché , e, adj. et part. getroffen, aange.
daan. Dame — de, dame jouee, de fchijf
gip ten aanraakt, moet men fpelen (in
bet damfpel); zie Toucher; t, de pei,nt.
Una tableau been , eene fchilderij , die
goed bewerkt is.
'Toucher, v. a. et n, raken, aanraken, aan.
roeren .aantasten. — q. ch. du doigt,
la main, jets met den vinger, met de
hand aanraken. Ne touchez pas cela,
roer dat niet aan. Regardez-le, mais n'y
,toucher pas, bekijk , bezie het, maar
rack het niet aan. 11 l'a touche avee son
gant, hij heeft her met zijnen handfehoen aangeraakt; gig. Ne pas — cette
corde, die faaar njet aanroeren, van
lets niel fpreken. _ a la grosse corde,
tot de hoofdzaak komen. — au doigt et a
handtastelijk, middagklaar aan.
•
iyjj en, aantoonen, doen zien. —la main,
de hand geven, bij handtasting jets ver.
leoopen. Touchez la, daar is znijne hand, ik
fits den koop toe. L'afraire ne touchera
pas a terre, do zaak zal niet gernakkelijk, niet zonder moeijelijkheid warden
pangenoinen. tine chose, van eene zaak
jets zeggen. Touclie4 en q. ch. dans votre preface, zeg jets daarvan in awe
roorrede. Quant a ce qui touche la somme ,
%Pat de bewuste fom aangaat. — de l'argent, geld ontvangen. Je lui ai fait —
cette somme, ik heb hem die firm ultbe.
eaald. 11 a touche ses appointements, hij
h eeft zijne jaarwedde ontvangen; t. de
jeu. jouer au gage touché, pand verbal*
Ten, pand fpelen. une dame, une piece, eene fehijf, een fink aanraken; roeren, aangaan, betreffen; treffen; aantdoen, roeren; bewegen. le coeur, bet
hart rakes, aandoen. Dieu lui a touche
Coeur, GO beefs zijn hart geroerd.
fut toucheAlke pitie, hij werdt tot me.
e, bewogcn. Se laisser
elelijden ver
la pitie, ziek tot medelijden later; be•
gwegen , venwekken. En quoi cela vous
Touche-t-il? in hoe ver gaat u dit aan?
Cela me touche, dat treft , raakt mij ;
• d'impr. r- la forme, de kleur, inlet,
op de vorm doen, opgeven; t. de mar.
aan den grond raken. — le compas, de
saald van het kompas met den zeilfieen
,pefirijken. *en port, in eene haven
binnen hope*. Le vaisseau a touché cetxe f i e, het fchip heels; dit eiland aan.
gedaan; t. de mus. l'orgue, le cla.
Wein, la harpe, ep het orgel, klavier,
de harp fpelen ; t. d'orf. — de l'or
goad op den toetsfleen firijkett; palen,
grenzen , aanflooten, nevens, naast fiaan
7iggen. Ma maison touche a la sienue,
onijr; huis grenst, raakt aan het zijne.
Il est si grand qu'il touche au plafoud, hij
le zoo grout, dat hij aan de zpldering
raakt. Ces deux terres se touchent, deze
twee landerijen liggen naast elkander,
looten aan een. Le papier touche la mufnine,
het papier ligt digs op den muur.
y touche de la tête, hij raakt met het
a un certain temps,
boefd daaraan ;
00111 zeker tijdpunt nabij zijn. Le malade touche 1 sa fin, de zieke is nabif
wij
tilde. Nowt touchou g
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gifn kart, ,digs bit den winter. II ne
le touche ni de pres, ,ni de loin , hij goat
mif niet aan, hij beflaat mij niet, noch
van nabij, noch van vet ; ik ben in
het geheel niet vermaagfchapt met hems
t. de geom. Une ligne droite qui touche
tine courbe, eene regte 102, die eene
kromme aanraakt , aanroert ; drijven,
voor zich henen drifven, flaan. 11 touchoic des vaches devant dreef
koeifen voor zich henen. Touchez, po•
, gebruik
cher, allons plus vice, fits
de zweep koetfier,, last ons war fchielijker
rijden. q. ch., iets aanroeren,
aanraken, daaraf nernen. Elle n'a point
encore touché a ses epargnes, zij heeft
hare fpaarpenningen nog niet aangeroerd ; zij beefs nog niets nit ha..
ren fpaarpot genomen. Voila deux mets
auxquels ,op n'a pas encore touché, daar
zijn twee geregten, waaraan men nog
niet heeft geraakt, waarvan nog niet is
gegeten. Dans tons ces changernents it n'a
pas touché a la religion , bij al deze veranderingen heeft hij den godsdienst nice
aangetast. Un autre y a touché , een ander heeft daaraan gtewerAt. Se —, v. r.
zich aanroeren, tegen elkander flooten,
liggen. Toutes ses terres se touchent, al
zijne landerijen liggen, flooten gar; elkander.
Toucher, m. gevoel , o. Cela se connoit
au —, data kent men aan het gevoel ; t.
de mus. wijze van fpelen, vr. 11 A un
beau —, hij heeft eons fchoone wijzs
van fpelen.
Toucneur, t. d'ardois, werkman, die bet
paard lads, ou: de werktuigen in bewe.
ging to brengen.
t. d'hist. nat. PhilipToucnam courvi,
pijniche vogel, foort van dikbek.
Chien I
Toucoy, inter;. t. de chas.
bond ! flu 1 ! (word, gezegd om eenen bond,
die op de jagt is, to doer; zwijgen).
Tone, f. veerfchuit, veerpont op de Loire;
het boegferen van een fchip.
Toude, f. t. de mar. faagtros, werptros. —
en dehors , een were uitbrengen. Cable
de grand —, het draagtouw.
Toner , v. a. verhalen met werpen en trosun navire, een fchip boegferen.
fen.
t. de mar. koeg.
Toueux ou Toneur,
feerder.
Toufan, m. t. de mar. hevige wervelwind op
zee, dwarlwind.
Touffe , bos , bondel, tn. tine — de chg..
veux , een bos haar. Une — de laiue,
d'herbes, een bundel wol, kruiden.
Tower, V. n. t. de jard. hosier; wortelen,
ta ken doer; uittchieten.
Touffu, e, adj. dik, digt, ruig. Un
arbre -7 een digt bosh, digte boom. Une
een ruige, zware* baard.
barbe
Toufleur, m. uitwafeming, die nit eene
zeer Keefe plant voertkomt, vr.dwalmon.
Tong on 'roue, m. Turkfche ftandaard met
eenen paardefiaart, en eenen goudea
knop, diem met; veer den vifier draagt.
t. d'hist. nat. zekere ihneriikaanToni,
fche vogel, foot-, van papegaai.
Touiltund, ra. een die tot wellust, losheid
genegen is,
Touillant, (bas) zie Gaillard, Eveille.
Touille.boeuf, m. foort van zeehond.
Tonite f. t. d'hisc. nat. 1Vieuw-Spaaufche
I voge foort van viuk.
Tow.
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Toujours, adv. altijd, altos , inthr#1.,
Heeds, gedurig „ gefladig. 71 y pense —,
hij denkt er altijd aan. Se separer pour
zich voor alt8OS fcheiden. Je vous
trouve — occupe, ik vind u altoos be.
zig. Vient-il vous voir, bezoekt hij
st nog gedurig , altijd? ondertusfche n,
inmiddels, terwijl, evenwel. Je vous
suis, allez ik volg u, ga maar
voort. 11 m'a pay6 la moitie, c'est —
mieux que rien, Ilij heeft nil] de helft
betaald , dat is inmiddels, evenwel, ondertusfchen beter dan niets. Si je n'ai
pas reussi, — ai-je fait mon devoir,, wanveer het mij niet gelukt is, heb ik ech.
ter, evenwel milnen pligt gedaan ; prov.
va qui danse, langzaam komt nsef; ook
ver; langzaam gaat zeker. — péche qui
en prend un, die niet veel krilgt meet
met weinig te vreden &fn.
Toujours-vive, f. t. de bor. foort van huis.
look, altijd green.
Toulet,
t. de mar. zie Tolet.
Touletiere , in. t. de mar. roeiklamp rSei.
pen, yr.
tTouilau, m. dikke vette fongeni
f Touillon
oud kleed, o.
Toulola, Touloula ou Roseau a flachee,
t. de bor. pijlroer.
t. d'hist. nat. vogel van MadaToulou,
gascar, foort van kotkoek.
Toupe, f. zeer harde- bondel, be: haar ;
m. vlok.
kuif, lok, haarlok 4 boven het
Toupet
voorkoold,
'
y r. (toepet); kleine bos, liondel. Son — est trop grand, zijne /cult is
to groat. Les Tarcares se rasent la tate,
mais ils gardent un — de cheveux, de Tar•
taren rcheren zich het hoofd, maar zij
laten eene lok, een bosje haar flaan. 11
porte un faux —, hij draagt eerie valfche kuif, haarlok ; fam. Se prendre au
elkander bij het haar pakken ; fig.
fam—toorn. Le feu lui monteau hij
Ivor* boos, geraakt sn toorn.
Toopeti 112. dock, waarmeds de Indianen
zich bedekken , o.
toupie, f. priktol, werptol m. jotter a
la —,.met den priktol fpelen. La— dort,
4 , de ptq l-tol gaat zacht ; pop. firaathoer ;
pat. zie Trompe.
,t.
Toupitler ou Toupier, v. n. fam. been en weir
loopen;-zonder oogmerk rend drentelen;
diatajen als een priktol.
bosje, kuiffe, o. — de ehe\Toupillon,
--veux, haarbosje, 'klein toepet, o.; t. de,
•jarcl; basis ineen gewasfene oranjetakTi)r
, zeker lijndraaijers werktuig,
et
ktp
ter vereeniging der deaden, o. touwflagers fled, yr.
Touque, in. et f. gebouw veer de haringvisfcherij , 0.
Touvas , m. t. de mar. foort van sneer.
touw 0.
Tour, omloop,m.rowd-,orndraaijing,yr.
Le.— des pianétes, 'de omloop der planede roue, de
ten of dwaalfierren. Le
omdraaijing van een wiel. Aller de
roue, lan,9-,zaam rijden. IL n'y a qu'un
de roue d'ici-la, het. is in hetgeheel niet
ver; het is flechts een fnaphaanfchot van
bier ;, fain. 11 a eu fait cela en un — de
main, hij is in een oogenblik daarmede
Haar geweest. Ii lui a donne un soufflet
— de bras, hij heeft hens nit al zijne
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magi Wren ,Lap gegeven; wandeling,
kleine fa! vs'. gang, on. Faisons un
petit — dans le jardin, laat ons ems klei.
ne wandeling in den twin dean. 11 fit
deux — s par la chambre et tomba, hij
ging twermaal in de lamer op en near,
hif ging di kamer tweemaal rend , en vie!.
11 est al/6 faire en — de promenade, hij
is eene wandeling gaan doen; prov, 11
ne fera point cela, it n'ira point oh on
l'envoie, qu'il n'ait fait quinze s, hij
doer dit niet eerder, hij gnat tiler eel-der, lvaarhenen men hem zendt, tot hif
nog honderd onnoodige zaken yerrigt
heeft ; hif kloet eerst honderd gangers
ter hij dit doer. Les — a et de-Ott i.e.
tours d'un labyrinthe, de kromme paden,
draaijingen en wendingen van tenon
doolhof; omtrek, l ying (circuit). Le
— de la. vile, du jardin, de emtrek van
de ftad, van deli tuin. Le — du visage
(sa cireonference), de omtrek vah het ge.
zigt. Ce vaisseau a fait le — du monde,
die fchip heeft de lvereld rond gevaren, de reis om de wereld gedaan. Un
do ponies, eene parelfnoer. Ce collier
fait quatre — o autour chi cou, doze fnoer
goat vier keeren om den hall. — de cheminee fehoorfieenkleed ; fig. fireek , trek,
yre (on — d'esprit). 11 Teri a
on.
bij beefs hem eerie pots , es•
jout
nen ftreek gefpeeld. C'est un viten
dat is sea flechte trek. 11 fait faire des
s de cartes, kunstflukjet met de kaars
doers. Un d'adresse ou de passe-paste
de bateleurr een handgreep ten gooche.
laarsfiukje. Un
de souplesse, kunst.
fprong , luchtige 'prong. tin — de fri.
pon, ten guitenfluk. u — de }Atoll,
een geheim, gemeenlijk • ongeoorloofd,
voordeel, dat men van zijnen post haalt;
robot, omvang, m. behangfel, o. — do
lit, rabat boven aan een ledikant ; kraag.
Un — de gorge des dames, een halskraag
der Pilfers. Un — de cheveux, een toes'•
tje van valsch haar op het hoofd ;glimp,
m. wending s draaijing, yr. II a donne
un bon — a cela, hij heeft eene goede wending, daaraan gegeven. 11 donne un cer.
vain — aux choses, hij gee: de zaken ee..
nen zekeren glimp, eene zekere
jing ; t. de gram. Le --d'une periods,,
de wending, draaijing van eenen yolzin.
I1 n'y a point de — dans ca diseours, dater
is geene -bevalligheid„' aangekaamheici
in daze reds ; beurt, C'est mon —,
het is sniffle bears. Parler a son —, op
zijne beurt fpreken. Votre— est paosd,
ulve beurt is voorbij gegaan. Parlous —
.1aat ons om beurten fpreken ;
draaibank , yr. Travailler au op is
draaibank werken. Des ouvrages faits an
gedraaids , op de draaibank gemaak..
to werken. — a pointes, draaibank met
ijzeren punten, waartusfchen ices gefpannen words' om te draaijen. ,Les famelles d'un — 9 de wangen of zifflukkete
eener draaibank. La`poupie d'un de
reiliok eener draaibank, waarrtstsfchers
lets Er efpannen Ivor*. Elle: a les bras
faits au —, hare armenzijn gedraaid.
— de potier, draaifchijf van eersen pottebakker. — de boulanger, werktafel der
bakkers, waarop zij het deftg omdratd.
fen, yr.. — de cirier,-roi van do was•
kaarfenmakers, vr.; t. d'dpingl. knoop.
wiel,
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wiel,
t. deinar. katrol, windas. Un
de cable, een flag in het touw. Un de bitte, een flag on: de beting. - a bitord , fchiemans suit, rol om fchiemans
garen to fpinnen. - de lok, rol van de
loglifn. Pieces de —, boegplanken,planken aan de bitten van het fchip, waarin de meeste bogt is; draaikas , -lade
in het verifier van het fpreekvertrek eens
nonnenkloosters, om door to fpreken, of
lets in to fleken; t. d'arch. - de Pechelle ,, ruimte van drie of vier voet naast
Ben gebouw, - de chat (one ruelle),
ruimte, van eenen halven voet tusfchen
eene fru,ederif , en eenen - de la
sooris, ruirnte, fnijding van twee tot
drie duim tusfchen een r(ool en eenen
snuur t. de chir. - de reins, verrekking
der lendenen, in het kruis. - de cuve
Iliad om de papiermakers kuip ; fig, On lui
a donne un -, men heeft hem eenenflreek
door de rekening gemaakt ; adv. a - de
bras,. nit al zijne magt. On lui a fait
faire un - de
men heeft hem laten
geefelen of bannen.
Tour, f. toren, m. Une haute —, een hoofe toren. - de dome, koepeltoren.
asolee, alleen flaande toren; t.
nat.
- de Copenhague, zekere,fehelp;,.c..;'de
jeu. ,d'êchecs. 4iasteel in het frhaallpel
e. .Babel, groote verwarring van
denkbeelaen. --de Babylone; zekere flak.
Touraco,, in. t. Whist. nat. diteterikaanfehe
gekui fde -koekoek.
f. bif de bierbranwer: een zolder, kw:1er,, waar zij, het karen laten
droagen..
Touraillon, in. gedroogd"koren
o.
Tourangette,. foort van,fargie , ,die in
den amtrek van Orleans gensaakt words., yr.
Tourbe, f. turf, in. Un feu de,-, een
fig. hoop , m. menigte', yr.
turfvuur
Une - de barbares, een hoop, barbaren.
Au milieu de Bette
litteraire„ tnidden
onder deze menigte geleerdon..
Toarbeux, se, • adj. tnrfachtig.-Ce terrain
est dit land. is glad, orn,eurf van, to
maker:.
turfgeker, , -maker, .hoer.,--‘
Tourbier,
on, Tuxbier, -temoin
een getuige
met velen gehoord is.
veenland, turfland, veenTourbiere,
grand,
draaiwind , wervelwind,
Tourbillou,,
draaikolk, maalliroom; t.
d'astr.flof, dat men-veronderflelt ern een
hemel:eh ligchaam t6 draaijen, als een
ivervelwind;fig.flroom, dwarlwind. Etre
emporte par le - des plaisirs, door den
flroomder-vermaken weggefleept worden.
Tourbillonnement, in. beweging ale e n
draai-,wervelwind.
Tourbillonner, v. n. als een draaiwind
draaijen, omdraaijen.
(visch.
zekere zeevisch, foort van lipTourd,
Tourde
ou
Tourdelle,
f.
t.
d'hist.
Tourd,
nat. foort van, lijster.
lijstergraattw.
Gies
Tourdille,
Tourelle torentje, o. Les - d'un chade
torentjes
van een kasteel;
teau,
t. d'hist. nat. plant met kreuiswijs
de bloemen, yr.
Tourelle, e, adj. met torentje/ voorzien.
Tourer, v. a. t. de patiss. het deeg verfcheidone keeren onsdraaijen ornrollen, toeyouwin.
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Touret,
rol in eene tonwflagsrij, waar.
op mend, gefpontten garens rolt, v,. ; dal ,
roeipen, yr. boutje aan de Jiang vas
eenen toom, o. kinhaak,m.;t. de lap. ifzeres
wieltje der fleenhouwers,o.; t. de ink. klein
wiel in een werktuig, dat zijne beweging van een grooter wiel ontvan..t o.
Tourette , f. t. de bot. zie Tourelle.
Tourie, f. kruik van bikfleen 'veer flerk
water, houdende 3 tot i6 pinteu.
Touriere, S. oppasfler van het fpreekver.
trek in een klooster.
Tourillon, m. rond fink metaal, waarop
lets draait, als van eene deur, van een
kanon, van eene draaibrug, enz. Les.
s d'un murder, de ooren of tappen van
eenen n:ortier; t. d'impr, de tappen, uiterfle punter; van de rol van eerie plantdrukkers pers.
Tourlourou ou Turluru, m. t. d'hist. nat.
kleine aardkrabbe in Amerika , yr.
Tourloury, m. t. de bot. zekere planten van
Cayenne, welkcr bladeren dienen ter dekking der hutten, yr.
Tourivaline on, Turpeline, f. t. 4e min. ze.
ker edelgefleente, trip asch-trekker, m.
verte-jaunatre on peridot de Ceylon ,
geelachtig groene chrifolet.
ourment, kwelling , pijn,fmart,plaag,
flraf, , kwnal , yr. La goutte eat un —
cruel, de jicht,is eene vreesfelijke pijn,
fmart. Oa_ Pa condawne a d'hornbles -a,
men heeft hem tot verfchrikkelijke
nen firajfen veroordeeld ; fig. hartzeer:,
o. Cet enfant lui donne bien du -, dit
kind veroorzaakt , verwekt hem veel
hartzeer, kwelling.•
To9rmentant,
adj..pijnigend, kwellend,
martelend.
Tourmente, f. t. de mar. hevige form op
zee met vlagen. Les vaisseaux disperses
par la -, de door den form verfpreide
fchepcn.
Tourmenter, v. a. plagen, kwellen, pijni.
gen, rnartelen, folteren, wroegen. On
Pa horribietnent tourmente, men heeft hem
verfchrikkelijk geplaagd. Etre tourmente par la goutte, door de Pao gekweld:,
xeplaagd warden. Ne vous tourmentez
point de, pour cela last u dit siet
kwellen; maak u daarvoor geene zorg,
moeite. On a bien tourmente' ce brigand,
men heeft dozen firaatroover zeer gefol.
terd. 11 e gt tourmente des remOrds.de sa
conscience, hij wordt door gewetensangst geleweld; heviglij-k been ett.weer
fchudden, bewegen, flingeren.. Le :Vent
tourmente le vaisseau , de wind flingers
het fchip. Bois qui se tourmente (se dejette), ,hortt. dat kron: treks; t. de mar.
het werken van een'fchip in flortnweeir
en verbolgen zee.
Tourmenteux , se, adj. t. de mar. onfluimig.
Tourmentin, m. t. .do mar. liormfok, boegfprietfleng, y r.; t. d'hist. nat. flornsmeauw.
Tourmentine, f. terpentifn.
Tournage, m. t. de mar. kruishout, o.
Tournailler, v. n. fain. heen en weir draai•
fen, om lets been draaijen.
Tournaire, dornheer, kanonniek , die de
week heeft om iemand tot een kerkelijk
arnbt to benoemen.
Tournant, m. draaikolk , yr. maalflroom ,
m. Les s soot dangereux pour les vaisetaux, de draaikolken zijn gevaarlijk
veer de fchepen; hock van eons flraat,
van
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endraait, ow worms:: onder dezelve it
van eenen weg. Le •-• de is rue, de
zeeken.
hook, kromte, draai van de flraat. II
fut attaque an — du chemin , hij wend op Tourner, v. a. draaijen omdraaijen, kee.
ten, omkeeren , wenden , omwenden. —
den hook, aan dendraai van den weg aan.
une broche, een f:pit draaijen. — la tete,
gerand. Au — dune , aan de krorate, bog: van eene rivier • keerplaats ,
her hoofd omdraaijen; van ter zijde,
over dwars aanzien; fam. II ne sait de
ruimte, omkeering, yr. rn. Le
cocher n'avoit pas biers pris son — , de
quel c8te — tete, hij weet zich noels te
koetfier had zijnen draai, zijne keerraden, neck te helpen; hij is in groote
ruirnte niet-goedgenomen;rolfieen,draalverlegenheid. Tournez vous vers moi,
keer u naar mij toe. Tournez.vous a droi.
paal. Les — s, de hoekboomen bij eene
houthakking , om te dienen tot grenzen
te, keer u regtsom. — tout court, plotbij eene houtvetkooping ; fig. fam. draai,
feling omwenden, omdraaijen Le co.
omwcg, our tot zijn oogmerk te komen,
Cher a tourne a court, trop cousMie koet-.
fier heeft te kort omgekeerdvecti g. —
het to bereiken.
court, kort afbreken. L'orateur a tourne
Tournant, e, adj. draaijend, omloopend,
court apres ces mots, et s'est hate de finir,
omn'ondend. Pont , draaibrug.; fig.
wankelmoedig, veranderlijk van zinnen.
na deze woorden heeft de redenaar koet
Tournasser, v. a. t. de pot. op izet pottebakafgebroken, .en.heeft zich to,Lhet einde
kerswiel bewerken,porfelein,aardewerk
gehaast. Cette maladie a tourne court, de-.
glad draaijen.
ze ziekte'heeft het kort gemaakt, heeft
plotfelijk eenen flechten keer genomen. —
Tournassin , m. t. de pot. ijzeren werktuig,
le dos., den rug keeren, vlugten, het
ons aardewerk draaijende to verbeteop het loopen zetten. Vous n'aurek pas le
ri;assine, f. -t. de pot. aarde reeds to g e-dos tourne (tourne le dos)/qu'il Paula ou.
Toruen
reid, on le kunnen gedraaid wordend
blie, naauivelifks zult gij hem den rug
gekeerd, gewend hebben=, Haauwelijkr
ireturnet, f. t. de jeu. treelkaart, yr. omkeerzalt,gif
zijn heen gegaan, of hij zal hit
bind , 0.
vergeten hebben; fig. — le dos a q; q.,
frourue, e, adj. et part, gedraaid.. Bien —,
itmand den rug.; toekeeren.; hem in het
weigemaakt. Mal —, mismaakt ; zie
naauw laten. Dans ces revers, ses amis
der Tourner.
lui tournerent le doe, in zijne tegenfpoeTournebouler, v. a. rend gooijen, omverden verlieten hem zijne yrientlen; fig.
werpen.
ses pensees a, vers, q. ch. , 'zijne
ToUrnebout, m. t. de "mus. [tort' van felt
met eenen krommen bek, grondfchalt.ei,
dachten op iets:vestigen.
ses soulied,
zijne fchoznen fcheef loopen: -. les pied*
in Engeland in gebruik,..vr.
en dedans, en dehors, de voeten binnetiTournebride, in. fool. : van Isenberg bij een
waarts, buitenwaarts keeren, zetten.
flat, nr.
Tournebroche , m. draaifpit, loopend fpit,
q. q. de tous les lens, de taus cot s, ieo. fpitdraaijer, koksjongen, die het jpit
wand_ van alle kantetv draaijen en wendraait; bond, dien neon in een wiel
den; op alle mogelijke manieren het met
zet, em eon fpit te draaijen.
q. q., ieman4 van
iernand beproe yen.
gedachten doen veranderen.
foort van triktrakfpel met
TouineLse,
q. eh. k.
dr ie fieenen, o.
son profit, lets tot zifn voordeel wen.
en raillerin
den. — q.
fpot.
Tournee, f. omzwerving, het, rood reizen
mal, tenet"- fleck.
ternif veranderen.
naar verfcheideneplaatfen(vooral ambtsfaire
une.—
clans
les
vines
et
les
ten
keer
nemen.
q.
q.
en
ridicule,
halve. 11 va
ie..
villages altez ses debiteurs, hij gaat rend
wand belagchelijk makers; fig. —la me.
reizen in de fleden en dorpen- bif zijne
zaak van eenea:anderen kart*
&ilia,
belchouwen; fain. casaque, eene andefchuldenaars. Ce marchand fait deux — s
par an en Allemagne , deze koopman doer
re partij of zijde kiezen,. zijn rokje
omkeeren, van gevoelenveranderen ; pron.
jaarlijks twee reizen naar.Duitschland;
la truie au foin, , door ten verieere ant..
t. de pech. door twee fchuiten,getrokken
woord het. gefprek op een ander onder.
wordende zegen,m.; t. de jard. tuinmanshouweel met twee punten, erne fpitfe en
werp zoeken to brengen; (vieux) over.
zetten, vertalen (traduire). J'ai tourne
eene breede, o.
six fois cette expression, ik hob deze ult.=
Tournefeuillet, m. bladwifzer,, een of meer
lintjes -aan een book vastgemaakt, on;
drukking zes maal orngezet, veranderd.
zckete plaatlen daardoor aav te wifzen.
ses pensdes du cote du mariage, zijne
gedachten tot trouwen, tot het huwelijk
Tournefil,
t. de prig. -,ierkant Blipzetten ; t. de boul. — le pain, her brood
flaal , o.
Tourne-gants, tn. zie Retournoir.
omkeeren, em het de behoorlijke gedaan-.
to se geven; t. de gu. non snontagne,
t Tour,elle , f. torentje, 0.; t. de jur, lijf.
eenen berg . ontrekken , hem van achterees
jiraffelijke geregtskan.er te Parijs, yr.
Tournemain, en un , adv. in een omzien,
aangrijpen. — en Pair, eon fink nit de
in een oogenblik. It a fait cela en no —,
vrije hand draaijen. la,poterie de le
hij heeft dit in een outzien gedaan.
vaisselle, aardewerk, porftlein draaijen;
Tourne-oreille, t. d'agr. Charrue a —,
v. n. draaijen, omkeeren. La terre tourploeg, waaraan het hout of oar, dat
ne autour du soleil , de aarde draait
dient om denzelven om to draaijen, niet
am de zon. Le vent a tourne, de wind
is gedraaid; fig. — autour du pot, niet
vast zit, maar zich naar elke yore laat
draaijen , ploeg met een bewegelijk
veer de vuist ftreken, omwegen awaken.
bout.
La tete lui tourne, het hoofd draai: hem,
Tourne-pierre, m. t. d'hist. nat. fleenetraaihij words duizelig. Le moulin tourne,
jer, zekere vogel, foort van kievit, die
de melon draai:, eert am.
, v. r.
-de fieeness aan den oever der rivieren
zich omdraaijen, zich onskeeron i sigh
ow
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been en weder draaijen. — dans son lit,
rich in zijn bed omdraaijen; eene ande.
re gedaante aannemen ; veranderen;
zuur worden; flremmen. Ces vies ne sont
pas de garde, ils tournent, deze wijnen
houden zich niet, zij worden zuur. Ce
lait est vieux, it tournera en cuisant, deze melk is cud, zij zal in het koken
Ilremmen , in een loopen. Tout ce qu'il mange; se tourne en bile, al wat hij eet,
verandert in gal.
Tournei f. pl. t. de cont. her geld, dat
toegi=Yen wordt, wanneer eene ruiling
ofdiffresg met gellotene beurzen gefchiedt,
o. uitkeering bij eene erfenis; zeer4-are zeefter, foort van fchelp.
(heliotrope, soleil) t. de bot.
Tournesol,
zonnebloem; t, de com. lakmoes , hlaauwo.
Tournette, f. foort van haspet, on; garen
winden,
m. clraaifiel, waarop het
t8
porcelain gezet wordt, dat befchilderd
zal worden, o.; keel van een eekhoorntje.
Tourneur, m. t. de hot. draaijer; wiel-,
floeldraaijer. .- en bois, en ivoire, een
elpenbeendraaijer.
Tournevent, m. foort van gek op Men
fchoorfieen.
Tournevire, t. de mar. *abelaring,m.touw
em het anker to ligten, o.
Tournevirer, v. a. met iemand then wat men
wil ; draaijen, wenden; onderzoeken.
Tonrnevis, m. fchroef- , fleuteldraaijer.
Tournille, f. zeker werktuig om gevallene
fteken van breiwerk op te nemen, o.
Tourniole, zie Panaris.
Tourniquet, in. haspel, draaiboom,
boom op een voetpad; t. de chit. werktuig , waarmede de heelmeesters de bleedvaten toewrin o• en; t. de jeu. draaibord,
van flormbalk met ij•
b
o.; t. de gu. foort
zeren punten ; werveltje aan eene deur
• of venfter, enr.; flelhamertje der orgelmakers, s.4 ijzeren duim, waarop *de
gordsinroeden van een ledikant rusten;
t. de mar. — s de tournevire, rollenvoor
de kabelaring.
Jlijlen tot willing van
Tournisses,
eene_heining.
ridder.fleekfpel.•
Tournoi,
Tournoiement, Tournolinent, 'rn. wending,
draaijing, kronte, kromloeping, yr.
draaijing, duizeling in het
—deta,
itoofd. — de l'eau , draaikolk in het water.
Tournoir, m. draaiflok der pottebakkers;
— ou, —oire, f. molen der bordpapierma.
leers , dienende am het deeg to yerdeelen , vr.
Tournois, nt. zekere count, die eertiids in
Frankrijk gangbaar was , en te Tours
eene Frangiflagen werd ; adj. Un den
een Franfche
fche kroon. Une livre
gulden.
La rue de
de TournonTournon,
firaat to Parijs; fain. Etre clans la rue
de verlegenheid wezen; niet weten wat men te doen heeft ; zich in zijne verwachting, hoop bedrogen zien.
Tournoyer, v. n. rend-, omdraaijen, omloopen, kromlpopen. Vous ne taites (ye
-.gij deer niets dan ronddraaijen.
Apres avoir long.temps tournoye , it retrouva son chemin, nadat hij long rondgeloo.
pen bad, vend hij zijnen weg weder;
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fig. fam. onswegen , aitvlagten reeken. A
gaol sert de —7 waartos helper al die onewegen , al het draaijen?
Tournure , `f. wending, draaijing. Le suc.
cc's depend de la que prendra l'affaire ,
het gevolg hangs' of van de wending,
draaijing die de zaak zal nemen. La
d'une phrase, de draaijing van eene
zinfnede, fprdekwifze ; hooding, fraai.
heid, gefieldbeid van ligchaam, ookva4
geest ; zwier,, m. Elle a une jolie
heeft eene fraaife hooding.
Tournocco, m. t. d'hist. nat. breedgaartige
tortelduif van Senegal, yr.
Tourou, m. zie Toron.
Tome, f. t. de pat. mart; t. de verr. plant,
waarop in de glashutten depottenflaan,
waarin het glas is, dat gefmolten zal
worden; t. d'hist. nat. Karolijnfche tor.
telduif.
Tourteau, m. raap-, oliekoeken tot meeting
van het vets; offerkoek (vieux); t. de blas.
plat rond in eon wapen, o.; t. d'artif.
pekkrans ; prov. Faire de la pate le —,
nit veel kleine fommen eene greeters
waken.
Tourtelet, in. (in Champagne) foort van
dunne koek.
Tourtelette, f. iffrikaanfche tortelduif, met
eenen zwarten hats,
Tourtereau, m. jonge tortelduif, y r.; fig.
fam. pl. jonge minnaars, Jong getrouw.
den, die zich beminnen.
Tourterelle, f. tortelduif; foort van gen.
fchalig fchelpdier,, a.
Tourterriere, f. t. de mac. groote houses:
rol dienende cm groote lasten to rollen.
Tourtes, f. pl. hasten, droefem van taws.
perste noten, van
raapzaad.
Tourtiere,.f. taartpan.
Tourtillon, m. klein oliekoekje tot mesting
van het vee , o.
Tourtoire, f. t. de char. flok bij de kleppejagt, m.
Tourtourelle , f. zie Pastenague.
Tourtouse, f. firop, welke den misdadiger,
die gehangen meet Worden, om den hale
gedaan wordt ,
Tourtre, f. t. de cuis. zie Tourterelle. Manger — s . (en niet tourterelles) tortelduif.
jes eten.
geheele Jager:.
t Tousdits,
Touselle, f. t, d'agric. foort van fpelt.
t Touse, f. lieffle.
t Toussiaux, m. minnaar, verliefde.
Toussaint (s), f'. 411erheiligen (feest), a.
Tousser,, v. n. hoesten, kugchen. 11 a tons.
se toute la nuit, hij heeft den geheelen
nacht gehoest.
Tousserie, f. het hoesten, kagchen.
Tousseur,
— se, f, die hoest of kuclat.
Tout , in. het geheel, alles. Diviser un —.
en plusieurs parties, een geheel .in vet•
fcheidene deelen verdeelen. Dieu sait —,
God weer alles. I1 vent avoir, hij
wil het alles hebben. — ou rien, alles
of niets. Joner — a perdre, alles in het
fpel wagers, alles op het fpel zetten; t.
faire un va
'de jeu. Faire va
het geheel houden. jouer le jouer
partie, revanche ec le —, om het geheel
fpelen, het eerfle, tireqe en het geheele
fpel doorfpelen. Gagner le —, het geheei.
le 1pel winnen. Le — du — het vierde fpel. Its en sont au — du —, zij zips
adv. troef:
aan het vierde fpel ;
La
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La triomphe est de pique, 101/02 faites
fclzoppen is troef, fpeel troy' ult.
Jouer un atout, deux atouts, eenen troef,
twee troeven Isitfpelen ; fig. fam. Se faire — a toes, zich aan plies gewennen,
zich volkomen in alles fchikken.
Tout , e, adj. al, geheel , gansch; elk ,
leder, elk een, leder een. Il a dOpense
— son bien, hif heeft al zijn coed doergebtagt. — e la terre , de geheele aatde.
e la journee, den ganfchen dag. — arbre qui ue pone point de fruit, ieder
boom die geene vrucht voortbrengt. —
homme est mortel, elk menseh is flerfelijk. Par — e la terre, overal. De l'eau
e pure, geheel zuiver water. Mlles
sont — s honteuses, zij zijn geheel befchaamd. C'est e la méme chose, het
is geheel dezelfde zaak. Etre a— es
mains, regts en linksch, tot alles gefchikt zijn. Point do niets van ales, in het geheel niet. Rien du —, niets.
Tout, adv. geheellijk, ganfchelifk , volkomen, enz. Je
vous, ik ben ganfchelifk ten uwen dienste. Ces gens soot
Coeur, doze lieden zijn vol mood, zeer
hartelijk. Its furent
etonnes , zij
varen geheel verwonderd. Allez bas,
ga heel zoetjes, zachtjes. Les chevaux de
ce poil soot ordinairemeut — bons ou —
mechants, de paarden met dit haar zijn
getneenlijk zeer goed, of geheel flecht.
Cette maison est — autrement nfttie que la vO•
tre, dit huis is geheel anders gebouwd
dap het uwe. Its parlent haut, zij
fpreken geheel hard op. Il est — oeil et
— oreille, hij is geheel oog en oor ; hij
kijkt en luistert good. I1 y a — au plus
une heure, het is ten hoogfle den our.
Je vous dis — de bon, quittez, ik zeg
in ernst, hood op. La balle passa — au
travers du corps, de kogel ging geheel
midden door het lift: Elle en pence —
autant de nous, zij dcnkt even zoo, hetzelfde van ens. J'entendis — a coup on bruit,
ik hoorde eensklaps eon geruisch, leven.
Point, rien do , in het geheel niet
geenszins, niets, nit: met al. Cela uco
revient en — a vingt florins, dat komt mij
in het geheel op twintig gulden. D. me
&it en — trois cents florins, hij is mij in
het geheel drie honderd gulden fchuldig.
La maison est — a fait achevte, het bras
is geheel en al af, voltooid. Il arriva
propos , — a point, hij kwam ter regter
tijd aan, joist 'van pas. Dieu est par —,
God is overal, op alit plaatfen. airnable qu'elle est, hoe beminnenswaardig
zij ook is. — savants qu'ils soient, hoe
geleerd zij ook zijn molten. rviettre son
nom — du long, zijnen naam gansch,
geheel, volts!: fehrifven. — le long de
la nuit, den ganfchen nacht door. Il se
promena — le long de la riviere , hij wandelde de geheele rivier langs. — contre,
firijkelings voorbij.
e franc, rood.
•
outre, door en door. — de mem,
even eens. The est — aussi belle que sa
soear, zij is even zoo mooi als hare zuster. —
moires, ten minfie. — a cette
heure, ofi dit oogenblik. Aprês
je finirai, eindelijk, om kort to gaan, ik
wil eindigen.
(petitie horologie, yr.
Tout-ou-rien ,
t. d'horl. veer in een reTout-puissant m. God, 41magtige adj. —,
• almaglig alvermogend.
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Toute-bonne, 1. zie Orvale.
Toute-epice , f. t. de bot. faort van peper
op yamaika.
Toute-fois , adv. echter, nogtans, evenwel.
Tons recherche= les richesses, et — on
voit peu cl'hommes riches heureux, alit
mei;fchen flreven naar rijkdommen, en
echter ziet men weinig rijke menfchen
gelukkig. — je vous dirai, eyonwel wil
ik o zeggen.
Toutenague, Tiutanego on Tintenague, en. t. de
miner. [sort van metaal, dat in China in
de provincie Whonam gevonden words. De
Chinezen noemem het pockijyn,eerst dacht
men dat het zamengefield was uit tin en
bis mu th
obuisr
T
te pre en e , f. alomtegenwoordigheid.
Toute-puissance, f. almagt , yr. alvermo•
(mansbloed, a.
Togteitee.sa0ine, f. t. de bot. St. yanskruid ,
Toute-science, f. alwetendheid.
Tou-tou , toutou , naam dien de kinde.
ron aan kleine hondjes geven,keffertje,o.
Tolls, adj. pl. van tout, alle. — venants,
een ieder, alit die maar komen.
Toux , f. hoest , tn. kuch, yr.
seche
drooge hoest.
(vogel van Guiana.
Touyou , m. t. d'hist. nat. feert van firtast Touze, f. zie Maitresse, Amante.
Toxicodendron, m. t. de bot. vergiftige fumak
van Carolina. Vernis ou vernix fchurft•
boom
T o xiqu , m. t. de mad. vergift van alley.
lei foort , o.; t. d'hist. nat. nieuw gellacht
van kever , giftkever , tn.
Toyére, f. (!ees toa-iere) punt van eene
die in den flee! gaat 'utak prikkel.
Traban, m. trawant.
Trabe, m. vuurkolom, yr.; t. de blas. vaandelfiok , ankerflok, m. Une banniere semee de
france, a la— d'argent,eene met lelien ezaaide vaan met eenen zilveren vaandelflok.
TrabOation, f. t. d'arch. zie Entablement.
Trabe , t. d'hist. Rom. kited, dat de koningen, confuls en zelfs de wigchelaars droe..
gen, maser bet tent was fchooner dan het an..
dere ,o.
t Trac, m. beestenfpoor, o. Suivre tine 14.
to au —, eon beast op het fpoor volgen.
Tracaner, v. a. garen, zijde, gored-, zilverdraad, enz. ontwinden, haspelen.
Tracanoir, m. zoodanig een werktuig daar.
s. eget ie r , gewoel, geflommel, ge.
haPl.
Trtaocea; ,m
druisch, Leven, o. 11 y a bien du — ici,
hier is veel getier, /even. Se retirer
do monde, zich uit het gewoel der wereld terug trekken, zich in de eenzaatn.
held begeven; bij rajinadeurs ledige en
vies' karate openingen intie zolders, door alle verdiepingen,om lasten op ofafte latex.
Tracasser, v. a. fam. kwellen, p.lagen,
ontrusten. 11 m'a hien tracasse, hij heeft
mij zeer geplaagd, gekweld. sa vie,
zip; levers affloven; v. n. drentelen,
heen en war loopen, geene rust hebben,
zich om niets veel moeite geven. Il ne
fait que toute la matinee dans la maison,
hij beef: den geheelen morgen resets ge•
daan , clan in het huis rend loopen, road
drentelen;t.de mar. zwaar werken,van een
fchip in gornsig weder enverbolgen zee.
Tracasserie,f.leelijke, kwaadaardige trek,m.;
kibbelpartij; krakee 1, o. twist, us. Le march& alloit etre conclu, mail it m'a fait one —, de
keep was op bet punt van gefleten to svvra
Mmmm
do",
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den, ^ aar hij heeft mij eenen leelifken
trek gefpeeld. 11 y a une entr'eux, er is
een twit,g cone oneenighoid onder hen.
f. plaeer s krakeeler,
Tracassier,
kweller, plaagfler, kwelfier.
voetflap
,
m.
fpoor, voetfpoor, o.
Trace, f.
u'vre lee voleurs a la —, de dieven op
La bete a passe
hot voetfpoor volgen.
ici, en voila les s, hot beest is bier
voorbij gekomen , ziedaar de iporen.
Marcher stir les — de ses ancetres, de voe &gappen zijner voorouderen volgen, drukken.
La d'un chariot, het fpoor van eenen
wagon. Le vaisseau ne laisse point de —
dans Peau, het fchip laat geen fpoor
list water na ; fig. indruk, o. Cet exemple a laisse de profondes —s dans son carveau, dit voorbeeld heeft dieps indrukken in zijne herfenen nagelaten ; blijk
bewijs, teeken, o. De tout ce qu'il dit
11, it n'en reste aucune — dans Phistoire,
van al wa g' hij daar zees, vindt men
geen bewifs meer in de gefchiedenis ; t. de
brod. affchetfing, afteekening , yr. Je
lui ai paye taut pour le dessin et taut pour
la ik heb haar zoo veel voor de teekening en zoo veel voor de affchetfing
(met de naald) betaald; t. de jard. afteekening. Faire la — d'un parterre, de
afteekening van een bloemperk maken ;
t. de pap. — ou main Brune, graauw papier. La ou maculature, omflagpapier
am de riemen papier, inGelderlanduitbindfel.
Trace, in. affchetjing, afteekening, vr. Le
d'un ouvrage de fortification, de affchetfing van een vestingwerk.
Trace-bouche, m. zeker werktuig am de openingen tot do orgelpijpen of to teekenen, o.
Trace-sautereaux, m. zeker werktuig ter
afteekening der wippertjes op een kla.
vier, enz. o.
Tracelet, Traceret ou Tragoir, m. linieirpen , vr. ; t. de gray. graveerpriem, vr.;
puntig werktuig der timmerlieden, em
het bout to teekenen, o. ook der tuinlieden , om kvoren of to teekenen; fialen fleekifzer, yr. het befchrijven eener
lijn of figaur.
Tracemeut, In. het afteekenen eener legerplaats; het fchetfen eener teekening, o.
Tracer, v. a. affchetfen, ontwerpen , alteekenen, trekken. une allee, eene
law; fchetfen. — au simbleau , met het
cirkelfnoer afteekenen. Le parterre est
trace , het bloemperk is afgelchetst. —
les travaux, de vestingwerken afteekenen;
fig. — la route, le chemin a q. q. iemand
den weg banen, aanwijzen, affchetfen.
11 suit le chemin que ses pores lui out trace, hij volgt den weg, dies zijne va.
ders hem gebaand, aangewezen hebben.
lui a trace l'image de ses malheurs, hij
heeft hem eene fchets van zijne ongelukken voorgehouden , het beeld zijner
engelukken gefchetst; v. n. wordt van
hoomen gezegd, welker wortelen zich nitbreiden en langs den grond kruipen of
groeijen. Le noyer a trace beaucoup , de
notenboom hoofs veel wortelen op, langs
den grond gefcheten; t. de mar. — le plan
d'un vaisseau a la sane des gabarits , het plan
van een fchip op den mallenzolder uitfiaan.
Traceret, zie Tracelet.
Traceur, m. t. de jard. die eerie fchets, een
plan usaakt van genes aau to leggen flan.
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Trachde , t. de bot. luchtvat der plagten,
o.; —artere t. d'anat. !richt ader, longpijp.
Tracheal , e, adj. t. d'anat. dat tot de luchtoder bahoort. Veines — les, luchibloedaderen.
Trachalagre, 1. t. de med. haisjicht.
Trachelie,
t. de bor. fours Vail kloAbloe.
men ; halskruid, o.
Traclielien ne, adj. t. d'anat. (Jai tot den
halo behoort. Nerfs
s, halsfpleren.
Trachelion, zie Trachele, f.
Trachelo-cervicale, f. t. d'anat. luchtpifpflagader van den nek.
Tracileio-mastoIdien, ne , adj. t. d'anat. Muscle hoofdfpier van den halo en het
borstbeen.
Trachelo-occipital, , adj. t. d'anat. Muscle
(pier van dere hall en het achterhoofd.
Trach6lo -sous. cutanee, adj, t. d'anat. Nerfs
e, doorvlochtene rpieren van den nek.
Trachêlo-sous cutan6e , F. t. d'anat. de niterfle keelader.
Tracheocele , f. t. de med. luck tp ijpgezwel, o.
Tracheotomie , f. fnede in de longpijp
luchtader.
(bore sfchen.
Traehinote, t. d'hist. nat. geflacht der
Trachinas m. Trachine, f. t. d'hist. nat. visch
van het derde gejlacht der derde klasfe
met eenen flompen kop, Port van keel.
visch (vine), pieterman.
Trachiure,
t. d'hisr. nat. visch zonsler
buikvinnen.
Trachome, m. t. de med. rawheid, hardheld van het onderfle gedeelte der oogappe•
len, vergezeld met roodheid en jeuking, yr.
Tracoir, m. zie Tracelet.
Tractabilite, f. handelbaarhsid, eigenfchap
van lets, dot gemakkelijk kan bewerkt
worden. (handelen.
Tractation, f. behandeling, wifze van be.
Traction , f. t. de 'nee. het trekken. L'im.
pulsion que la — donne a un chariot, de
bewegingskracht, welke het trekken aan
eenen wagon mededeelt. Le mouvement
d'un bateau tire par des chevaux , est un
mouvement de —, de beweging van een
door paarden getrokken fchip is cone be.
weging door trekken.
Tractrice ou Tractoire, f. t. de geom. krom.
me lijn, die een tonic, waaraan iets
getrokken ivordt, befchrifft.
Tradescant ou Tragescanthe, zie Ephemeris
lie t. de bot. fpinnekruld, o.
Tradiment,
zie Precepte.
Traditeur, t. d'hist. eccl. die bij de
vervolgingen tegen de Christenen de hei.
lige boeken der Heidenen had overgele.
nerd, overbrenger, overleveraar ; bij.
belverrader.
Tradition, f. t. de jur. overlevering, aisle.
vering, ter hand gelling. La vente se
consomme par la— de la chose vendue , de
hoop word: door de overlevering der
verkechte zaken voltrokken ; t. de theol.
orale , ecrite , mondelijke, fchriftelijke overlevering, berigt. — doctrinale , de Christelijke leer betreffende overlevering. Ce sour des faits que la — seus
le nous a appris , dit zijn daadzaken,
die alleen door berigt, overlevering tot
ono gekomen zijn.
Traditionnaire, m. aanhanger der overleve.
ring, yood , die de H. Schrift door des
Talmud verklaart.
Traditionnel, le, adj. dat bij overlevering is.
daadzaak bif overlevering.
Ufa fait
Tn-
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TraditIonnelletnent, adv. bij ottárlorerfng.
Les verites qui nous sont communiquees -,
de waarheden, die ens bij overlevering
zijn medegedeeld.
Traditive, f. mondelifk berigt, o. overlevering , eene van buisengeleerde zaak, yr.
Une vieille -, een Dud gezegde, eene onde overlevering.
Traducien, naam , die de Pelagianen
aan de zoodanigen ,raven, Welke beweer.
den, dat de erfzonde door de ouders op
de kinderen werd voortgeplant.
Traducteur, in. vertaler, vertolker, overzetter, Les - s de la bible, de overzettort van den bijbel. Le - de Milton, de
Platon, de overzetter, vertaler van Mu 1ton, van Plato. Je suis juró, ik ben
beiedigd translateur.
Traduction, f. vertaling, overzetting, vertolking. La - demande une grande connaissance des deux langues, de vertaling
eischt g ene groote kennis der beide talen. La de la bible , de overzetting
van den bijbel. Vaugelas a fait une excellente - de Quinte-Curce, Vaugelas heeft
eene voortrefelijke vertaling van Quintut Curtius gemaakt.
Traduire, v. a. vertalen, vertolken, over.
zetten. un livre en Francais, een boek
in het Fransch vertalen. Le passage est
mal traduit, doze plaats is flecht vertaald.
fidelement, mot-a.—mot, a la lettre, getrouw, woordelijk, letterlijk vertalen ;
t. de jur. q. q. en justice , Fernand voor
het geregt does; verfchijnen, voor den
regter betrekken. 11 l'a traduit devant le
tribunal de premiere instance, hij beeft hem
voor de regtbank van eerflen aanlegdoen
verfchijnen, betrekken; fig. - q. q. en
ridicule, iemand belagchelijk, befi,ottelijk ',taken; t. de prat. brengen, voeren.
On l'a traduit de cette prison a la conciergenie , men heeft hem nit doze gevange.
nis naar de waning van den cipier gebragt.
Traduisible, adj. vertaalbaar,, dat in eene
andere taal kan warden overgebragt.
Trafic , m. t. de com. handel, m. nering,
koopmanfchap , y r: .11 se fait un grand —
de ces objets en Espagne, met doze dingenwordt een groote handel naar
Spanfe gedreven. 11 fait — de toutes sot-'
tes de marchandises , hij drijft handel in
alle foorten van koopwaren; fig. Un illicite, gene ongeoorloofile nering , handedTrafiquant, e, adj. handelende s. handelaar, koopman.
Trafiquement, handelen, o. handeling, vr.
Trafiquer, v. n. handelen, handel drifven.
en soieries, met zijden waren handelen.
II trafique en Espagne, hij drijft handel
op Spanje. - par met, zeehandel drij.
ven. - en Bros, en detail ; handel drij.
yen in het greet, in het klein.
Trafiqueur,
handelaar, handeldrifver.
werktuig om de zijden /Irene
Trafusoir,
gen tot het haspelen te Meiden.
Tragacante, Adragant, m. t. de bot. dragent , boksdoorn.
Tragedie, f. treurfpel, o.; fig. treurgeval,
0. droevige gebeurtenis , y r. 11 s'est pas86 des - en cette cour, aan dit hof hebben droevige gebeurtenisfen plaats gehad.
* Tragddien, m. -ne, f. treurfpeler,-fpeelfler.
Tragediste,
op/feller van treurfpelen.
Tragde , f. t. de pharm. zeker grof we lriekend
windyerdrijvend poeijer set fuiker, a.
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rragelaphe, m. d'hist. nat.foort vast fieenbok.
Tragi-comddie, f. blif eindend trettrfpel, e.
Tragi-comiquo, adj. fam. treurblijeindend.
Tragie, f. t. de bot. foort van wolfsmelk.
Tragique, adj. dat tot het treurfpel- be*
boort , treurig, noodlottig. Paine
treurgedicht. 11 a fait une fin —, hij
heeft een treurig einde gehad • m.
treurige; treurfpeldichter ; treurflijl.
Tragiquement, adv. op eene treurige, dreg•
vige wifze, ramgzaliglijk.
zie Sarrasin.
Tragopyre ,
Tragus , in. (mot lat.) bok ; d'anat. Helms
knop ender aan het oor, diefotatifde uses
Naar begroeid is.
Trahine, zie Boulieche.
Trahir, v. a. verraden.
gra patrie, efts
vaderland verraden.
ses sentiments,
anders fpreken, dan men denkt , zijne
gevoelens ontveinzen. ses interets,
zijn eigen belang benadeelen, fchadess,,
te kort doen. Se -, v. r. zich zelveu
verraden, ontdekken.
Trahison , f. verraderij y r. verraad , 0.
11 eut recours a la -, hij tlatn zijne toe.
vlugt tot verraderif- Une noire -, -tett
fnood verraad. Haute -, heogverreed
inisdaad van gekwetste majesteit. &n •••9
op eene verraderlijke wijze.
Trajectioire, zie Trajectoire.
Trajectile , m. al west dient em te stares,:
te zeilen ; vaartuig, e.
Trajectoire, f. t. de nide. kromme lifts,
welke den weg, di en een zwaar ligchaans
doorloopt, befchrijft.
Trajet, m. overvaart , y r. overtoge,-tn,rei.
ze, y r. Le — de Calais a Douvres est de
sept lieues, de overvaart van Calais near
Dover is zeven ure'n. Le - fut hen.
reux , de overtogt was gelukkig. Faire le -d'Amsterdam a Paris, w de reize vato,tim.
flerdant naar Parijs doen.
Trajetter,, overvaren, zie Passer.
Traille, f. (pont volant) t. de riv.
vliegende brag, het touw aan dezelve.
Trailier ou Trailer une ligne , t, de p6ch, van
tijd tot tijd aan eene lijn trekkers,, es.
nen fnellen trek doen.
Traillon, m. foort van gierbrug, yr.
Train , ni. gang , tred. Le - de ce cheval
est doux, de gang van ditpaardilzacht.
Il va (a) grand -, het heeft eene, /lerken tred, gang. 11 se fait tard, allows
bon -, het words laat, laat on: PAid-.
lijk gaan, rijden, varen; fig. fain. L'af,.
faire va son-, de zaak gaat baron gang.
Cette affaire prend le - de reussir, daze
zaak neemt eenen gelukkigen gang. 11 mews
un de vie reglee , hij heeft eene regeltnatige levenswijze. II va toujours son mama
-, hij gaat altijd denzelfden gang: Quand
it est en -, it fait beaucoup d'ouvrage,
wanneer hij eerie aan den gang is,
werkt hij veel ; fleet, /leap,' m. gevolg
van bedienden , paarden , koetferri enz.
e. Il a dix domestiques dans son , hi/
heeft Lien bedienden in zijn gevolg. Um
magnifique, superbe, eon -procittige
fleet. Un d'artillerie, Wit menigts
grof gefchut ; t. de riv. - de boil, bout.
vlot, e. - de bateaux, reeks van fchui.
/Zeds, waarmede
ten aan elkander;
men op eene werf de masters en aware
flukken host verfleept; t. d'impr. d'us.
ne presse, opfial of all* finlike's eener
drukpers. Memo en , Wits tot het
druk.
m ni 2
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drukken gereed maken ; t. de mec. —
(Pune machine, hetgeen een werktuig in
beweging brengt ; t. de char. — d'un carosse, ,het onderflel, het voor- en achterfiel eener koets ; t. de fauc. Faire le
— a Poiseau, den vogel door eenen ands.
ren afrigten; t. d'horl. den gang van
een flingerwerk ; t. de man, voor- en achterlijf van een paard; fig. fam. Avoir du — ,
flecht volk hebben. je ne veux point de —
dans ma maison , ik wi/ geen fleche yolk
in mijn huis hebben.
(vaart, vr.
Trainage, (op fommige plaatfen) fledeTrainant, e, adj. flepend, langdradig. Robe — e, flepend kleed. Alaladie — e,
flepende, kwijnende ziekte; fig. Voix
e, discours
flepende flem, flepende
of langdradige redevoering,
Trainasse, f. fleepnet der vogelaars. Prendre des perdrix a la — (au traineau) patrijzen met het fleepnet vangen; t. de bat.
zie Centinode (renouee).
Trains, f. t. de chas. Des perdreaux en —,
qui soqc en —, fonge patrijzen, die nog
niet kunnen vliegen ; t, de riy. Bateau a
la -, fchip, don door een ander getrokken words, dat op het fleepstouw is;
de mar. touwflagers flede.
Traineau , flede, yr. Aller en —, in de
fled rijden. Une partie de — x, 'lade..
vaart; t‘ de face. fleepnet OM gevogelte te
vangen; t. de péch.fleepnet,foort van zegen.
Trainee, f. lange fireek van iets dat ge,
fort is. Un sac de froment s'est troue
, in
et a fait une longue — sur le
' eenen zak tarwe is een gat gekomen, en
heeft eene lange fireek op den weg gemaakt; t. d'art. loopend vuur, toopje
(van buskruid), o.; t. de chas. lokaas , o.
Trainelle , f. t. de peck. fleepzak ot(ntazhannedre.
teal te vangen,
t Traine-gaine, m. lediglooper, dagdief,
t Traine-gainer, v. n. den degen op den greed
later; flepen.
Traine.malheur, m. fam. die het ongeluk
met zich brengt ; bedelaar.
Traluement, t. d'hist. nat. het kruipen,
flepen. Le — des limacons, het kruipen,
flepen der flakken.
Traine-potence, m. fam. ongeluksvogel, die
anderen in het ongeluk fort, onheilflichter, oproermaker.
Traine-rapiere , m. fam. zie Bretteur; die geeneeandere bezighcden heeft, dan eenen
degen to dragene
Txainer, v. a. flepen, voortflepen, trekken,
near zich halen. —un fardeau, eenen last
voortfiepen. :Cela est trop lourd pour le
porter, -il fact dit is te zwaar one
te . dragen, men meet het flepen. Dix
chevaave . trainàreut ce canon, tien paarden
trekken dit kanon. on filet, een net
fleten.. On l'a traine dans la bone, men
beet Iremdoorhet fiijk gefleept. La riviere value du sable, -de rivier fleept zand
Levez la jambe , i1 nes fact pas la
het been op, gij meet het-niet
trallepen. 11 ne fact pas laisser ses hardes, men meet zijn goed niet overal laten flingeren. La guerre traine apres soi
de grands malheurs 4 de oorlog fleept groote onheilen na zich; flepene
de honden, medevoeren. C'est tin manvais payeur, qui me traine depuis un an,
het is een flecht betaler, die mij federt
een jaar ultfelt ,fiepende hoed:. 11 trai-
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ne cette tfraire en longueur, hij treks die

zaak op de lange bane, houdt ze flepene
de; fig. — tine vie languissante, een
need levee leiden. — son lien , op het
punt zijn van te vergaan. — Pane, de
vlerken laten hangen, moedeloos worden;
v. n. nedrhangen, op den grond flepen,
blijven flepen, ophouden, flepende hoeden, terugblijven. Votre manteau est trop
long, it traine, en' mantel is te bang,
hij fleept, hangs op den grond; kwijnen, fukkelen. II y a longtemps qu'il
traine, hij fukkelt reeds lang. Cette affaire traine en longueur, die zaak wordt
flepende gehouden, blifft flepen, Plusieurs vaisseaux qui trainoient, furent pris
par l'ennemi, verfclzeidene fchepen , Welke terug bleven,everden door den vijand
genomen; prov. Autant vaut que pot,e
ter, het is hetzelfde, op Welke wijze het
gemaakt wordt. Se —, v. r. zich voortflepen , kruipen. Apres avoir perdu beaucoup de sang, it se trains avec peine sous
un arbre, nadat hij veel bleed verloren had,
kroop hij met moeite ender eenen boom.
Trainerie,f. onaangename fieping der rnuzijk.
TraThenr, achterblijver, foldaat, tot
den tros van een leger behoorende. Dans
les marches d'une grande armee, it y a towjours des s, op de marfchen van een
groot leger, zijn altoos achterblijvers.
Les — s d'une meute, de achterblijvende
honden van een koppel ; t. de chas. pa.
trijzenvanger met een fleepnet ; die op
het biljard den bal fleept ; fain. — d'epee
on de rapkre , firaatfiliper, lediglee_per.
Trainoire , f. t. d'agric, tweeartnige hefboem,
cm het kouter eensploegs opts ligten ,m.
Trainsse, m. foort van patrijsnet, o.
Traion, m. t. de marech. de punt van den
uijer tenor merrie, die men drukt orner
rnelk te doen uitkomen, yr.
Traire, v. a. melken.
tine vache, eene
koe melken.
Trait, e, adj. gemolken; getrokken. De
l'argent
getrokken zilverdraad.
tons de —, knoopen van gefponnen (-gaud
of zilver).
Trait, in. pijl, fchicht , on. werpfpies.
Lancer un , eenen pip fchieten , werpen. Son bonclier detourna le — zijn
/child keerde den fchicht, pijl af. Les
gens de —, de booglehutters. Etre a la
ender het bereik van het
portee d'un
fehot of den pifIziin fig. Partir comme un
- d'arbalete, fehielijk vertrekken; t.
poet. Les s de l'amour, de pijlen der
liefde. Cupidon Pa peree de ses —s, Cu..
pido heeft hem met zifne pijlen door..
board ; trek (met de pen, het penfeel,
enz.). — de plume, pennetrek. Ce mat.
tee a ,Ocrire fait de beaux—s, doze fchriffineester maakt fchoone trekken. Copier
trek voor trek maken. Un
— pour
— de scie, een trek of haal met eene
zaag. Un biais, een fcheeve trek. —
corrompu , een nit vrije hand gemaakte
trek. Donner le — d'une perspective, de
grondtrek van een verfchi et (per (pectief)
ontwerpen. Un — d'histoire, eon gefchiedkundige trek; t. de bias. fireep in het
water van boven naar beneden; t. de
jeu. Avoir le — aux dames, aux echecs,
den eerflen zet hebben, eerst uitfpelen;
teug, dronk. II a vide son verre d'nn
(seal) — hij heeft zijn gins in eenen
teug
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handel, nitvoer,, keop en verkoop vas
teug teitgedronken. Boire h longs — s,
het koren toegeflaan. — des nêgres, /lamet lange teugen drinken; trek (van het
y en-, negerhandel; trekking van canon
aangezigt). 11 a tour 19s — de son powisfelbrief. Faire honneur a use —, het
re, hij heeft alle trekkers van zijtrekken van eenen svisfel honoreren,hem
nen wider (in zijn gelaat); trek (nitaannen2en en betalen ; t. de mon. alles ,
werking van sets); pots, /creek, yr.
waardoor de inwendige svaarde der maw•
Voila un beau — de misericorcie, dat is
tee; verminderd svordt , vermindering
een fchoone trek van barnzharsigheid.
der geldfpecien; t. de fin. tot .op waren
C'est un cl'ingratitude sans exernple, dat
die iiervoerd warden. — s foraines, inis een trek van ondankbaarheid, zonder
komende en uitgaande regten. Le bureau
yoorbeeld. Un — d'esprit, een geestige,
de —, het tolamb t —5 domaniales, heerfchap.
verflandige trek. — de satire , fchimp-,
s,
pelijke, flaatstol ; t. de tan. rand van eene
Ce
sont
de
ses
fpotfchoot, fieek.
tar touwer s kuip,m4vleugel van e'en netem.
dat zijn fireken, flukes zijae foot t;
t. de litter. Il y a de beaux — s dans ce Traitement, behandeling, bejegening,
vr. onthaal (traktement), o. On lui fit
discours, er zijn fchoone trekkers, plaat.
un snanvais — (accueil), melt behandelde
fen in deze rode ; trekledr, trekzeel (der
hern . flecht. Le — que vous lui ferez, on
paarden, enz.), o. fireng , y r. Couper
vous le fera, zoo als gij hem zult bejeles s, de firengen affnijden. Une psigencn
, behandelen; zal men u oak doers.
re de — s, een paar trekleeren. Un che11 est tres-satisfait de son —, hij is zeer
val de —, een trekpaard; touw aan
voldaan met zijn onthaal, bezoldiging
de horens van eene kee, cents; os , die
(appointement) ; eerbetuigingen , yr.
geflagt zal worden; touw, waarmede
vast
eerbewijzen, o. Le — de prince n'est. acmen eenen fpoorhond op de jags.
corde dans cet kat qu'a pen de maisona,
houdt. Ce limier bande sur le —, die
de aan canon prins of vorst verleende
rpoorhond trekt het touw , het trekzeel
eerbetuigingen worden in dezen fittat
firaf aan (wanneer hij moeite doet, om
fleches aan weinig lzuizen verieend; t.
voort to gaan); t. de corn. overwigt , a.
de chir. behandeling, bezarging van eep
doorflag, m. Aux marchandises d'un grand
nen zieken, gekwetsten. 11 n'est pas hen..
poids, le 7- doit titre plus fort, bij zwaar
reux dans le — de cette maladie, hij is
'egende waren, moet het overwigt, de
nietgelukkig in de behandeling van des
doorflag grooter zijn ; t. de peels. trek met
do vent,
ze zibkte; t. de mar. tafelgeld',.a.
een net ; t. de user. de riv.
//reek van den wind. — quarre, een fchip Traitor, v. a. handelen, behandelen; mode
to week gaan , bewerken.: Ce, pr&dicateur
met razeilen , een vierkant getuigd
a fort biers trait& son sujet , deze prediker
fchip. .11.11er h — et a tames, met zeibeef: zijn onderwerp zeer goed behanlen en roeijen zijnen voortgang waken.
deld. Ce livre traite des planter, dit boek
— de bateaux , lijn van fchepen, het eene aan het ander. gebonden (traits); het
handelt over de planten. — , q. q. d'ami,
iemand als vriend .behandelen. OnA'a
jaagpad aan eene tivier ; t. de jut. —
traite fort mal, men beef: hem zeer fleeht
de corde, trek met het trekzeel, om eebehandeld. —q.q. de haut en bas, iemand
y en, misdadiger op de folterbank nit to
met veraehting behandelen. — en *ere,
rekken; t. de rel. cath. verzen, die geals broader handelen. la rigueur,
zongen worden bij de mis, tusfthen den
fireng behandelen; v. 11. handelen, antrapzang en het evangelie ; t. de jets. d'eder / andelen,in onderhandelingzijn.
checs, het voordeel, dat men aan zijze
partij gee ft , ow het eerst nit te fpelen.
la pa!x, over den vrede handelen. J1 est
accuse d'avoir trait& avec les ennemis ; hij
Traitable,adj.handelbaar,rekkelijk,rekbaar,
is befchuldigd onderhandeling.met , Blest
gedwee, bui g-eaam ; vt iendelijk , gemeenvijand gehad to hebben. Il est nomme
zaam. 11 est tort —, hij is zeer handelpour aller — de la paix , hij is benoemd am
baar, vriendelijk , men ken goed met
over den vrede te handelen. 11 y a long.hem omgaan. L'or est le plus — des metemps qu'ils ont trait& ensemble de `cetw
taux, bet gond is het rekbaarfle, gecharge, zij hebben reeds. tang met el;
dweelle der metalen (ducti:e). Ce fer est
kander over dit ambt gehandeld ; onthaplus — que l'autre, dit ijzer is fmediger
len, ontvangen. On m'a trait& magni,ficine..
dan het andere.
went, men heeft mij prachtig anthaald,
Traltailler, v. a. verraders waken.
q. q. en maigre , en poisson et en viaii ■
Traicant , m. t. de fin. pach ter , imp ostmeester.
de, iemand op vaste fpijs, op visch,ets
Traite, verhandeling, yr.; traktaat,
verdrag , 0. o y ereenkomst, y r. C'est un
vleesch onthalen; v. n. Cet aubergiste
— fort savant, dat is eene zeer geleerde
traite douze sols par tote, deze herbergier
verhandeling. — de paix , vredes verdischt op voor twaalffluivers de per,/eon.
een traktaat,
On est bon trait& chez lui, hij fpijst geed ,
drag. Conclure un
eene overeenkomst fluiten. — de momen krijgt goed eten bij hem. II. se
traite lien, hij houdt eerie goede tafel;
rale, eene verhandeling over de zedekunde.
Traite,, f. togt, tengte van eenen weg dien
t. de chir. de med. behandelen, bezorgen,
men doer, zonder ophouden of rusten;
oppasfen. On le traite mal, ii ne guerit
pas , men behandelt hem Hecht, hij gereeks. 11 va d'ici a la ville tout d'une —,
hij gaat in cans van bier naar de field,
neest niet. 11 l'a traitd d'une fievre„ his
zonder to rusten. 11 a fait six lieues
heeft hem bij eene koorts behandeld,
bediend , van eene koorts genezen. Ce
sans s'arreter, c'esr cue bonne —, hij
chirurgien m'a traite d'une grande blessure,
beef: zes millet; afgelegd, zonder te
pleisteren , dor is eats goede togt. Une
deco wondheeler heeft mij bij eene grookwetfuur behandeld, bediend ; prov. —
longue — d'anndes , cane lange reeks van
jaren; t. de corn. handel, uitvoer,, m.
de Turc a 1Vlaure , met iernand onbarrnhare
tig omgaan, hem wreedclijk behandelen.
On a penuis la — des bleds, men heeft den
mmm3
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in eene kapel;t.dernath.herleitling vary Bette Translucitle, adj. t. tie miner. doorfchijnend.
figattrineeneandere van gelijken inhoud.
Les emeraucles dont la couleur est Men fons, de fmaragden,
dee, ne Gout que
Transformer, v. a. (metamorphoser) van gee
daante veranderen , hervormen, hervier kleur zeer donker is , zijn flecks:
feheppen. Les chenilles transformees en
doorfchijnend.
papillons, de in kapellen veranderderup- Translucidite, f. t. de miner. doorfehijnen, o.
fen. La femme de Loth fut transformee en Transmarin , e, adv. overzeesch, aan gene zijune statue de sel, de vrouw van Loth,
de der zee.
ward in eenen zoutpilaar veranderd, Transmettre, v. a. overbrengen, oyerdrahervermd. Se —, v. r. zich eene andere gen, overgeven, overdoen; nalaten, ter
gedaante, yorm geven; fig. 11 sait se -hand fiellen. 11 lui a transmis taus ses
en mule ?nous, hij weer zich op duizendroits , hij heeft hem al zijne regrets
derlei wieze te veranderen , te verflelovergedragen.
une chose d'un lieu k
len. Le demon se transforma en ange de
un autre, sent zaak van eene plaats naar
lumiere , de delve? veranderde zich in
eene andere overbrengen. L'action de la
eenen engel des /jetzt:.
lumiere se transmet a travers le verre, de
Transfretane, adj.over eene zeeengtegelegen.
werking van het licht gaat door het
Transiuge, m. overlooper (deferteur).
glas , wordt door het glas overgebragt,
voortgeplant. Les sciences qui nous sont
Transfuser, v. a. t. de chilli. overgieten; t.
de med. het bloed van het eene dier in
transmiscs par les Grecs, de kundigheden,
het andere laten vloeifen.
wetenfehappen, die ens door de Griekert
zijn nagelaten. — son nom a la posteri..
Transfuseur,
t, de med. bloedafleider, die
het bloed aftapt.
te, zijnen naam aan de nakomelingfchap
overbrengcn.
Transfusion, f. overgieting , overflorting.
La — (Pune liqueur d'un vase dans un au- Transmigraton, f. volksverhuizing. La
tre, het overgieten van een vocht nit het
des enfants d'IsraEl a Babylone, de verhuizing der kinderen Israels naar
g ene vat in het andere ; t. de med. La
bylon.
du sang d'un corps dans un autre , het
(gebragt, overgedaan.
afrappen, de aftapping van het blood nit Transmis, e, adj. et part. overgegeven, overTransmissible, adj. vervoerbaar,, voor overeen ligchaam in eon ander.
brenging vatbaar, dat overgedragen kan
t Transgloutir, v. a. opflokken.
warden. Ce privilege est — a ses enfants,
les commanTransgressor , v. a. overtreden.
dit voorregt kan op zijne kinderen worb
dements de Dieu, Gods geboden overtreden.
den overgedragen.
Transgresseur, m. overtreder. Le — de cet.
te lei sera pun y de more, de overtreder de- Transmissibilite, f. vatbaarheid voor overbrenging.
zer wet zal met den dood worden geflraft.
(koude. Transmission , f. overbrenging , overdraTransgression, f. overtreding.
ging, ter hand fielling; t. de phys. (reTransi, e, adj. et part. verfliffd,bevangen van
fraction) doorfehijnbaarheid, het doorTransiger, v. n. overeenkomen, tot een vergaan der 11e/2:J1ra/en door doorzigtige
gelijk komen, in der minnevergelijken,
ligchamen; voortplanting.
yerdragen. 11 cherche a — avec lui, hij
zoekt met hem overeen to komen. Les Transmuable, adj. veranderlijk, veer verandering vatbaar. Les alchimistes croient
parties out volontairement transige et ac.
les metaux — s, degoudmakersgelooven,dat
cords en la forme qui suit, de partijen
de rnetalen voor verandering yatbaar zijn.
hebben de zaak in der minne argedaan , en
zijn overeengekomen op de volgende w2j ze. Transmuer, v. a. t. de chim. veranderen,
hervormen. — retain en argent, het tin
Hollandfche kant, vr.
Transillas, m.
in zilver veranderen, hervormen.
Transir,, v. a. door koude verflifven,beven.
Se —, v.,r. door vrees bevangen warden. Transmutabilite, f. vatbaarheid voor veranbevanging door koude of dering, vcranderbaarheid.
Transissement,
Transmutable, adj. insect
infekt dat your
yr
, yr.
vrees
verandering vatbaar is.
Transit, m. zie Passavanta
Transmutatif, ive, adj. veranderbaar.
Transitif, ive, adj. t. de gram. bedrifvend
een bedriivend Transmutation, f. t. de chim. verandering,
overgaand. Un verbe
verwisfeling. La — des mátaux en or,
werkwoord.
de verandering der metalen in goud.
Transition, f. overgang, vs. Les — s Men
menagees font un effet agreable dans le dis- Transnover, v. a. overzwemmen ; de node,
lots nicuws ,overdrijven.
tours, wel aangebragte overgangen in eene redevoering, doen con aangenaam Transparence, f. doorzigtigheid, doorfchijnendheid. La—du verre, de dporzigtigeatwerkfel; t. de miner. fcheiding in ee.
held van het gins.
ne fleengroeve van de rots met de eider.
Transparent
, adj. doorzigtig, doorfthifvoorbijgaand,
vergankee
Transitoire, adj.
lijk. Des biena — s, vergankelif gee. nend.L'eau est —e, het water is doorzigtig.
deren; t. de jur. Action —, regtsgeding, Transparent, in. geliniderd, gelijnd papier
ens regt to fchrijven, o. Ecrire avec un -dat men bij verfcheidene geregtshoven
sous le papier, fehrijven met een gelijnd
na elkander kan voorbrengen, aandoen.
papier order het papier; geolied papieri
t Translater, v. a. zie Traduire.
waarachter men licht plaatst ; de phys.
1 Translateur,, m. (Traducteur) vertaler, over•
lichtvangst, fluk ultgefirekt wit linnets
zetter, translateur.
of taf, waarop men in eene donkere
Translation , 1. overbrenging, overvoering ,
plaats de, firalen der zeta ontvangt , die
vorplaatfing. La — d'un corps d'une egliMel; er doet ingaan , one proem.* met het
sea tine autre, de overbrenging van een
licht to doen.
ligchaam van de tone kerk naar de andere. La — d'un religicux dans un autre Transpercer, v. a. doorjleken, doorboren.
La balk tl'anslerca la planche, de kogel
ordre , de verplaatling van cotton geestedoorboorde do plank. 11 cut le bras trans?liken in eons andere or de.
.() ye..
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perce d'un coup d'ep6e, hi/ entvitig es.
nen (leek door den arm; fig. Cela me
transperce le coeur, dat doorboort mij,
gaat mij door het hart. Cela me transperce de douieur, dat fmert mij in de ziel
Transpirable, adj. t. de med. voor uitwafeming vatbaar, dat doorwafemen kan.
Transpiration, f. uitwafeming. Ce mal se
guerit par la —, deze kwaal ivordt door
uitwafeming genezen. La — des plantes,
de uitwafeming der planten.
Transpirer, v. n. uitwafernen, uitdampen.
On transpire beaucoup en ate, in den zoriser Ivafemt men fierk nit. Certaines
plantes transparent beaucoup, zekere planless wiz remen flerk nit; v. imp. fig. ruchtbaar worden, uitlekken, aan den dag
komen. Rien n'a encore transpire des preliminaires des negotiations, er is nog niets
van de preliminairen der onderhandelingenuitgelekt. li transpire quelque chose de cette alfaire , daarvan lekt iets nit,
de zaak begins' aan den dag to komen.
Transplantateur, m. t. de med. aanhanger
der verplanting , afleiding.
Transplantation, f. verplanting. Les arbres
des pepinieres sont destines a la
, de
boomen der boomkweekerijen zijn befiemd
tot de verplanting; C. de med. 11 fit la
en donnant h manger a un chien un mor.
ceau de pain charge de la nialadie, hij
verrigtte de afleiding der ziekte daardoor,, dat hij aan eenen bond een fink
brood gaf met de ziekteflof bezwangerd.
Transplantement, m. verplanting , hare uitwerking, yr.
Transplanter, v. a. verplaatfen. — des arbres fruitiers, vruchtboomen verplanten.
la fievre dans un chtne, de koorts,In
eenen eik verplanten. Se —, v. pers. een
ander vaderland kiezen , verhuizen , zich
met der woon ergens naar toe begeven.
C'est une famille Hollandaise qui s'est trapsplancee en France , het is eene Holland, lase familie, die zich in Frankrijk met
der woon heeft neergezet. (der brag.
Transponrin, e, adj. over,,aan de andere zijde
Transport, en. overvoering, overbrenging,
vervoering,nitvoering ; overdragt (transport). —de ses meubles d'une maison a l'autre,
overbrenging van zijn huisraad van e'en
huisnaar een ander. Le — me coute
Cant que la marchandise, de overbrenging,
de vracht kos: mij zoo veel als de koopwaar. Faites le — de cette somme a la
page suivante, breng daze fom op de volgende zijde over. Le — d'une rente sur un antre,het overbrengen van eene route op eenen
anderen. BAtitnent de —, transportfchip ;
fig. — de joie, de colere, vervoering,
verrukking van vreugde; van toorn; t.
de med. — au cerveau, ijlhoofdigheid,
raaskalling. Il a une grosse fiêvre, et on
craint le — au cerveau, hij heeft eene hevige koorts, en men vreest dat hij het
verfland zal verliezen.
Transportable, adj. p. u. dat vervoerd kan
worden. Le malade nest pas —, de zieke
kan niet vervoerd warden.
Transporter, v. a. overbrengen, vervoeren,
overvoeren,wegbtengen,verplaat.
fen; overdragen; geregtelijk afflaan.
—desmarchndo,es'uprovinceaPt,
koopwaren van cone provincie near de
andere vervoe' en, overbrengen. par eau
to water yervoesen ; c. de com.
h--
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montant des additions d'une page a la page
suivante, het beloop der zamengefielde
posten of fomrnen van de eene zijde op
de andere overbrengen, overdragen.
m'a transports tons sea droits sur cette ter..
re , hij heeft mij al zijde regten op dit
land afgeltaan, overgedragen; fig. in
verrukking, in vervoering brengen. La
joie l'a tout transporte, de vreugde heeft
hem geheel vertukt. Se --, v. r. zich
ergens been begeven, vervoegen; ver.
plaatfen ; opvliegen , opfluiven , toor.
nig warden, in vervoering geraken.
Pour bien juger faut se — aux
temps de Sylla, om over Cicero wel to
oordeelen , meet men zich in de tijdets
van Sylla verplaatfen. Les juges se soul
transportes en tel endroit, sur ces lieux ,
de regters hebben zich aan deze en die
pleats, op de plaatfen zelven begeven. tl se
transporte pour rien , om eene benzeling
vliegt, fluift hij op.
Transporteur,, m. halve cirkel, graadboog,
hoekmeter.
Transposer, v. a. verplaatfen, verzetten;
lets elders plaatfen, waar het niet be.
hoort. — des mots, woorden verplaatfen.,
— des pages en imprimant , bladzijden
het drukken verplaatfen, verdrukken.
Le relieur a transpose trois feuilles, de
bookbinder heeft drie bladen verbonden;
t. de mus. eenen anderen toon nemen,
muzijkfiuk op eenen anderen toon bros..
gen, fpelen of zingen.
Transposition , f. verzetting, verplaatfing.
Une elegante des mots, cone _godlike
verplaatfing der woorden. Ce livre est
mal relie , it est plain de —, dit book
is verkeerd gebonden, het is gebeel ver.
bonden ; t. de mus. La — d'un ton a tin
autre, de verplaatfing, verandering vats
den eenen toon in den anderen. (rifnsch.
Transrhenane, adj. f. over den Rijn, Over..
Transsubstantation , f. t. de rel. cath. veran.
dering van brood en wife in het lig.
chaam en blood van Christus, verzelf.
flandigileg, verandering van wezen.
Transsubstantiateur, in. die aan de verzelfflats.
diging (transfubflantiatie) gelooft.
Transsubstantier, v. a. t. de rel. cath. ver.
zelfflandigen, van wezen veranderen. SO
, v. pers. van wezen veranderen.
Traussudation , f. uit-, doorzweting.
Transsuder, v. n.
doorzweten. L'eas't
transsude a travers terrains corps que l'air
ne pent penetrer,, het water zweet uit
zekere ligchamen door, door welke de
lucht niet- kan heendringen. La resine
qui transsude des pins, de bars, die uit
do pijnboomen zweet.
Transvaser, v. a. overtappen, overflekets
nit het eene vat in het andere.
Transversaire , m. et adj. t. d'anat. Le grand
— du con , de groote dwarsfpier van den
hals. Le muscle — Opinaux du con, de
flekelachtige fpier van den hals.
Transversal, e, adj. t. de geom. dwarsgaamb
de, doorfnijdend. L'axe d'une hyper.
bole, doorgaande as eener hyperboog
t. d'anat. Le muscle — du pied, de dwarsgaande fpier van den voet; t. de bot.
evenwijdig met de balls.
Transversaleinent, adv. over dwars, Mains.
Cette ligne coupe ce carre —, daze lifts
fnijdt dozen vierhoek dwars door.
Transverse, adj. fchuinsch dwarf.
iY1 m m ni 5
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Trantrars, In. fain! Bear, r. flag, trant,flenter,
(Fonder in Willem vergezeld, dikwiflt
ns. 11 entend le—, lay verjtaat den fienter.
binnen eon sour roudom het kompas loop.
Trantraner, v. a. den flenrer volgen.
Travail, in. arbeid, in. werk, o. moette,
Trapan, m. t. d'arch. bovenfle eerier trap ,
Vaccoutumer an —, zich aan het
o.; t. de pap. plank met gate'', om
werk gewennen. Son frere n'aime pas le
de papiervormen te later; uitdraipen, vr,
zijn broeder bemint het work oiler.
Trape, zie Attrape.
Etre endurci an —, het work gewoon zijn,
Trapelle , f. rotten., muizenval.
—
, hoofdwerk, arbeid. DetourTraper,
fl. t. de jar& zich vortnen, wel
ner q. q. de son'—, iemand van zijn work
aarden, wel groeijen.
Ckanten.
afhouden. Faites me voir vorre Mat
Trapesien, lie, adj. met ongelijkzijdige viernal/ uw work zien. Un homme de —,
Trapeze,
t. de geom. ongelif kzijdig viereen lverlezaam, arbeidzaarn man, dag.
kant, o. Les quatre cOtes d'un —, de
looner; t. de fauc. Un oiseau d'un grand
vier zijden van een ongelijkzijdig viereen onvermoeide valk ; t. de med. —.
(dig vierkant.
d'enfant, arbeid, barensnood. Son — fur
.
Trez
k nti forme , adj. gelijk eery engelijkzijlong et perilleux, hare ver'losfing duardo
-lrapc.,
a; zite,
bankier te dithene.
lang en was gevaarlijk; prov. A force
Trapezoidal, e, adj . dat de gedaante beefs
de — on vient a bout de tout, arbeid
van een ongelijkzijdig viertiant.
overwint alles; pl. Les travaux, de bui ten.
TrapezoIde,
t de geom. figuur van vier
Iverkets (eerier vesting). Visiter les —,
zijden., waarin geese der zijden met de
de buitenlverken bezigtigen. Its firent
anderen parallel is, yr.
une sortie pour ruiner les , zif daden eenen
Trapiche, m. (in de Spaanfehe aelmerikaanoris der belegeraars werken to
fche bergwerken) foort van 'Bolen om de
vr. bedrifven
verwoesten ; daden
fleenen tot gruis te waken.
Ce
guerrier
n'a pas recut la retom.
.o.
t. de miner. foort van to;tilleen.
Trapp ,
x, doze krijgsman heeft
pence 4 sea
Trappe , f. valdeur , y r.- vallulk , o.
den loon voor zijne bedrijyen, dadete
fcl:uifdeur, y r.; klep (van een duiven.
met ont yangen; pint, travails, 4 t. 'de
!lag, enz.‘, vraknip, val om iets
tvane
marech. noodfial, beef/sal, on. 1VIettre un
'
gen, tn. Lee—etoicouverre,devaldeur
was
cheval aux —, een paard in den noodfial
open. IVionter au grenier par la — 7 ' op den
zetten; t. de fin. adfrekening, het afleg.
zolder klimmen door het luik. Fernier
gen der rekening. Cela s'est fait dans le
la — du.colombier, de klep van den duid'hier, di: is .bif hot afleggen der re.
venflag tocmaken. Le renard est pris dans
kening van gisteren gedaan.
doves is in de val gevangene Pren. Travailler ; v. n. arbeiden, werken: jo tie
ore des oiseaux avec la —, vogels met de
saurois plus.— a.la chandelle, ik ban niq
val vangen;, orde van wonniken, bekend
weer de kaars worker,. e. jour..
door bun fireng en eenzaam levers, in de
nee, b. -tactic op dagloon, op fink wers
abdij vats la Trappe.
ken. — an 'jardin , in- den tuin werken.
Trappists, m. een zoodanige monnik.
de, k, l'aiguille, 'met de naald werken.
Trapu, e, adj. dik en kort , gezet, ineendu corps, de l'esprit , met het ligClittam,
gedrongen.
met den geese arbeiden ; t. d'arch: Ce
Trapusse, 1. lokpijp ;
bois travaille, dit houtwerk buigt
m.
Traque, f. t. de char. klopjagt jagt, wear..
word:, trek: krem. Ce bitiment- travailbij men een bosch enz. omfingelt, bezct,
le, dit gebouw zakt, krijgt Meurer),
om het wild bijeen to jagen en dan to
wijkt nit ; t; de corn. L'argent travaille,
het geld brengt renten (het ligt niet
tol
op
een
getal
van
3'angen, 0.; t. de fin .
Lien hidden (te .Nantes), en. —d'avirons,
ledig). Je travaille avec lui, ik handel
met hem ; t. de mar. La mer
t. de mar. eerie drags, een getal van
de zee is onfluimig ; t. de med. Le Poufloepriernen, zoo ale dezelve in Franks
mon travaille, de long werkt, lijdt , it
rijk aan de marine worden verkocht.
bennauwd, de alien; is beklemd; t. de
Thquenard , t. de mar. foort van tel.
peint. Les couleurs travaillent, do kleuren
gang , gebroken trod van eon paard; val
veranderen,
verfchieten met den tijd; t.
om bunfings, wezeltjes , enz. to vangen,
d'econ. Du y in, de la bierre qui travaille, wilt:,
yr.; foort van vrolijke dans, m.
die werkt, bier, dat gist (fermente); v.
Traquer,v.a.t. de chas. op de klopjagt zijn, een
a. bewerken, bearbeiden. Il a bien tra.
boscb, enz. omfingelen, bezetten, om wilde
vain& ses vers, hij heeft zijne verzen
dieren enz. te vangen.
good bewerkt. Un ouvrage bien travaille;,
Traquet, in. t. de chatp. — de moulin, mo.
een wel bewerkt fluk. le fer, le marlenklepper ; onrust, yr. val , yr.; fig.
bre , bet ifzer, het mariner bearbeiden,
Donner dans le —, zich laten foppen; t.
(bijeenjaagt.
bewerken; t. de man. — un cheval,"
d'hist. nat. zie Groulard.
paard berijden. Le cheval a les jambes
Traqueur,, m. die op de klopjagt het wild
travaillees, het paard is fliff op de pots.
zekere borstplant, yr.
Trasi,
ten, het is moede door het werken;
Trass , m. Pierre de —, tras.
kwellen,
pijnigen. La fievre l'a fort' ira•
Trassant, M. zie Tirenr.
vaille, de koorts heef-t hem geweldig amis.
Trastavat, m. et adj. t. de man. Un cheval
getast. La goutte le travaille,
—, eon paard dat aan den eenen yooro
plaagt hem; vercorzaakt hem pai n. 'Ca
en aan den fchuins daartegen overflaanden
sonde m'a travaille toute la 'deur
achterpoot Witte vlekken heeft, een paard
droom heeft nal den ganfthen/nachr,ges
met wit geteekendepooten over het kruis.
kweld. Se —' " V. r. zich
Tratte, f. draagboom van eenen windmolen,m.
gen, zich aftn atten, zich slioeite aan.
naatewe weg tusfchen bergen.
Trail,
II se travaille pour rien, hij kwelt
docts.
Vulnéraire.
Traumatique, adj. zie
zich em niets. Vous vous travaillez en
Travade, f. t. de, mar. travaat , zware bui,
vain a le climber, gif doer a tr ver ge els
veraaderlijko wind onder de littiea die Viet
web.
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mete aan, het to zoeken; gij vermoeit
vergeefs met het to zoeken.
Travailleur, m. arbeidar, werkman ; t. de
gu. fchansgraver (pionnier). Les assie.
firent une sortie et tombêrent sur les
s, de belegeraars deden eenen uitval,
en vielen op de fchansgravers aan.
Travaison , f. het bovenfle der muur, waarop het timmerwerk flaat (entablement).
Travat, e, adj. et s. m. Cheval
un
, een paard, dat twee fivitte pooten
aan dezelfde zijde heeft.
Travate , zie Travade.
Travee, f. ruimte tusfchen twee balken,
zuilen, of tusfchen den rimer en de bal.
ken. 11 y a cinq s a ce plafond, er
zijn viff ruimten, vakken , aan deze
zoldering. — de pont, affland tusfchen
twee fehuiten enz. van eene brug.
Travers, m. breedte, wijdte; fchuinte,
fcheefheid, dwarste, yr. Cela differe en
— de doigt, dat verfchilt een' vingerbreed.
Ii s'en fact deux — de doigt que ces planches ne joignent, deze planken flaan twee
v;nger breed van elkander. I1 y a bien
du — dans ce bfttiment (biais), er is veel
fcheefheid, onregelmatigheid in dit gebouw; t. d'art. touw on; kanonren op
hunne wagens to bieden, o.; foot die zich
over dwars in het ifzer bevindt, yr.; c. de
mar. dwarsaf. Presenter le —, tie breede
zijde bieden. iVlettre de onder den
wind draaijen. Par le — du bossoir,
kraanbalkswijze vooruit. A — de la
xnaree, dwarstij's. Le — (cOte) d'un
varsseau, de zijde van een fchip. Le —
d'un aviron, het bovenfle deel van een
roeiriem; bruggeld, veergeld (pontonna.
ge); t. de rel. goudlijn aan de beide
den van een boek,vr.; fig.verkeerdheid,
kuur, wonderlijkheid, tegenfpoed, yr.;
ongeval , o. 11 est plein de —, hij is
zeer wonderlijk, verkeerd. Donner dans
des —, tot dwaaskeden, verkeerdheden
vervallen. II a du — dans l'esprit, hij
beef: lets verkeerds, kuren in het hoofd;
C'est un facheux dat is een treffend
ongeval. De —, adv. fchuins, fcheef,
van ter zijde, dwars, averegts. Si vous
mettez cela de —, it ne passera pas, in.
dien gib dit fchuins zet, zal het niet
doorgaan , ingaan. Cela est mis tout de
dat is alles fcheef gezet. Ces lignes
sont de —, hij doet alles averegts.
regarde de — (il louche), hij ziet van ter
zijde , hij ziet fcheel. Il prend tout de
vat alles, verkeerd op ; prov.
a chaussd son bonnet de — , hij is niet
wel gemutst. En —, adv. over dwars
kruifelings over. La table est fort lon,.
gue , it fact mettre deu-x lattes en — pour
la tenir en itat, fde tafel is zeer Lang,
oxen meet twee latten kruifelings flaan,
ern ze in Band to houden , dat zij niet
emvalle. Poutre en —, dwarsbalk. Cloucr
des ais en —,planken over dwars fpijke.
ren; t. de mar. Etre en de la lame,
dwars tusfchen zeal; liggen. Se mettre
en —, zie Panne. Par le —, vlak over,
tegen over. La flocte itoit par le — du
cap de Bonne Espdrance, de vloot wars
vlak tegen over de kaap de Goede Hoop;
I — le, la, les; ou au — du, de 1a,
des; prep. dwars , ^nidden door. Aller a — le bois, dwars door het bosch
gaan. 11s passtrent au — d'un champ de
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bled zij gingen &wars doer eon kuren.
veld. 11 lui donna un coup d'epee au -du corps, hij flak hem met den degers
dwars door het lijf. Regarder h
en
:roe, door een gat kijken. Passer a le
champ , a— les terres labourdes, dwarf
over het veld , over de beploegde landsrijen gaan. Au de la maree , dwars :ifs;
onbedachtelijk,
fig. Parler a tort et a
onbezonnen, in het wild Jpreken.
Traversant, zie Traversin.
Traversage, in. het rcheren der lakens emu
de regter zijde.
Traverse, f. dwarsfluk , dwarshout, o. lets
dal- over dwars of fchuins loopt, dwarsbalk, dwarsueg , tn. Une rue de —,
ne dwareraat. Un sentier de —, dwarspad. — d'un chambranle, dwarslijst ; fig.
onkeil, ongeluk, o. tegenfpoed, moeijelijkheid, wederwaardigheid , yr. rvIal•
gre toutes les s qu'il a eves, ondankt
alle wederwaardigheden, die hij gehad
heeft ; a la —, adv. dwars, tusfchenbei.
den , onverwacht, onvoorziens. II est
venu a la —, hij is onverwacht,tusfchen.
beide gekomen.
t. de mar. ovarvaart, refs op
Traversee,
zee , ovetlieking. Apres une heureuse
na eene gelukkige overvaart.
Traversement, m.- p. u. het overzetten ,
eVirvaren.
Traverser, v. a. doorreizen, doortrekken ,
doorvaren, dwars doorgaan, overfleksn.
Ii traversa la riviere a la nage, hij zwons
de rivier dwars over. — un bois, een
bosch dwars doorgaan. cue rue, eene
/train dwars doorgaan, overloopen. Un
pont qui traverse la riviêre, eene , brag,
welke over de rivier ligt, loopt. La
pluie a traverse son manteau , de regen hoofs
z;jnen mantel doordrongen, zijn mantel is doorregend. On ne sauroit —
par ici, men kan hier niet doorkomen.
Ce clort traverse la planche, deze fpijker
gaat door de plank ; t. de mar. — cue
ligne, dwars door eene lime keen zeilen. — tine ancre, een anker kippen.
les couples, de !pantos dears over de kid
leggen, eer men ze oprigt. — la lame,
dwars door de golven zeilen. — les voiles, de fchoten flijf aanhalen. — le vais.
seau , het fchip dwars halen ; t. de man.
Un cheval bien traverse, een paard, dat
fierk van Borst en kruis is , een breed
paard. Un homme bien traverse d'epau*
les, een mensch , die breed in de Jchou.
dens is ; fig. dwarsboomen, verhinderen,
dwarsdrijven. q. q. clans son dessein,
iemand in zijn voornemen dwarsboomen.
Se —, v. r. t. de man. Un cheval qui se
traverse, een paard , dat op zijde loop:.
Traversier, iêre, adj. t. de mar. Un vent —,
een dwars waaijende wind. Barque
—i6re veerfchuit. Flute—iere,dwarsfluit.
Traversier,
t. de 'Itch. foort van Pep..
zak ; t. de mar. klein vaartuig in het
land van .dunus, o.
de port, tegen.
wind, die de fchepenverhindert nit to
pen. — de chaloupe, zeildoft in eon barkas.
Traversin , m. hoofdpeuluw, vr. Ce— nest
pas assez haut, deze peuluw ligt niet hoog
genoeg ; dwarshout, waarmede men een
gegagt bees: open hoed:, o. —de balance,
waagbalk ; t. de mar. — des' bittes, bee.
eingklamp.
d'elinguet, palklamp aan
het fpol.
ditkoutalle, well van een
luik.
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Irak. — de canot, fpoorfiok in eene floep.

s de hune ou de peeroquet, dwars zas de baux, zwalpen of grieten.
iings.
s d'tambrai, fchaarhouten of hoofden
tier luiken dwars fcheeps. - d'affut ,
bout ; t. de ton. bout tot den bodern van
eel; vat, 0.
Traversine, f. t. d'hydr. bindbalk van een
paalwerk , m. dwarshout, o.
Tiaversiner, v. a. de flukken bout van een
vie: fchikken.
t Traversis, opgave van de koopwaren,
die men van de eene plaats naar de an.
dere voert , yr.
Travcstir, v. a. verkleeden. On l'avoit travesti en femme, en pa 5 san , 711 CI; had hem
ale eene vrouw, als eenen boor verkleed;
fig,. — un auceur, eenen fchrijver op eerie boertige io'ijze vertalen. $e —, v. r.
zicli verkleeden, vertnommen. 11 s'itoit
travesri en femme et sortoit de la prison , hij
had zich als eene vrouw verkleed, en ging
nit de gevangenis ; fig. zich oakenbaar
maken,
Travestissement, m. verkleeding, vermom.
ming. On le reconnut sous son — en paysan ,
men kende hem ender zijne verkleeding
als beer.
Travon t., d'hydr. draagbalk, onderfle
hoofd' , bindbalk van eene brug (sommier).
Travouil, m. garenhaspel om het, garen tot
firengen to brengen.
Travouiller,, v. n. garen tot firengen haspelen.
Travouillette, f. klein fink bout, dat
vuttrpijlen vasthoudt , o.
Travoul, t. de mar. plat getand bout tot
het vouwen der lijn, o.; lijnbord, o.
Travoulete , f. gukfe bout, dat de klosfen bij
het haspelen vast houdt, kles , fpilhouder.
Travure, f. t. de mar. foort van keukentje
op het achterfle gedeelte van een rivierfchip of fehuit , o. (enz. , yr.
Trayon, m. (peen eener koe, eener gel;,
Tre , m. Siamfche trompet, die een filterp
geluid geeft, yr.
Treaule, zie
Trebellianique ou Trebellien, ne, adj. t. de
jut. Quarte vierde gedeelte eener er.
finis.
Tiebuchant, m nitflag, in. overwigt der
munten, o.; adj. wordt van munten gezegd , die over-, volwigtig zijn.
t Trebuchement, m. val ,m.firnikeling,vr.
Trébucher, v. n. firuikelen. Une Pierre le
tit een fieen deed hem firuikelen;
prov. Qui trebuche et ne tombe point,
avance son chemin, vie firuikelt en niet
valt, kerns vetder; fig. valle ys, seder.
flatten. -- du faite des grandeurs, van
den top der groat-held nodes floc ten; t. de
mon. de coat. overwegen, overflaan. Ce
ducat tribuche, deze dukaat weegt over.
Tribuchet, m. goudgewigt, goudfchaaltje,
o. vogelknip , m. vogelflag, o. Prendre
des oiseaux au —, vogels met dfin vogelknip vangen • prov. Prendre q. q. au —,
iemand met'den valfirik , met list vangen , in den knip krijgen.
Trechannr, V. a. aikwijls 1,eranderen, on.
gefladig, onflandvastig zijn.
trekeur) m. t.
Trecheur ou Tresclaeur,
de bias. ftnalle zoom , rand van een[child.
fieuronne, met bloemen uitloopende
zoom, rand.
Tredam ! pop. onze liege vrouw, vloek van
bet gemeene yolk.
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Tr6filer, v. a. — le fil d'acier, den Baal.
draad trekken.
Trefilerie, Trifilerie ou Tirefiliere, f. work.
twig orn draad to trekken, draad 'Bolen;
di aadtrekkerij , plaats, waar draad getrokken words.
Trifilcur,
draadtrekker.
Truffle , Triole t , klaver,, vr. klayerblad,
0. 11 y a bien du — dans ce pre, in deze
weide is veel klaver ; t. de bias. Croix
cantonnie de — s, on croix treflie,
verbladvormig kruis; t. de jea. Roi de
ilaveren koning. it a tons les —
hij heeft alle klaver bladen; t. de min.
kruidmijn me; drie framers, gelijk een
kia,verblad.
d'eau, waterplant voor
de fcheurbuik.
Trifler, v. a. t. de mon. flecht herfiempe.
len, vermunten; eene count twee of drie
maken herftempelen; t. de bot. Une
le treflee,een klaverbladvormig blade
(zich brengen.
t Trtflier, zie Chainetier.
Trófoncer, v. n. lets eigendommelijk ants
Trefoncier,
grondheer, driedeelige be.
zitter van bosiChen, van een woud.
Trefondre, v. a. volkomen fouderen.
Trifonds, grondeigendom, dat met her
eigendomsregt op de , ender den grotid
zich bevindende, bergwerken verbonden
is ; fig. Savoir le fonds et le — d'une affaire , eene zaak in alle hare omflandigheden weten , netauwkeurig van eene zaak
onderrigt zijn.
(fretfel5 o.
Treillage, m. traliewerk, latwerk , /la.
Treillager, v. a. met latwerk voorzien.
Treiliageur,, m. die latwerk maakt.
Treille,
vs. pried met eenett
wijngaard bedekt, o.; fam. Jus de la—,
druivennat, wijn; t. d'ardois. d'ardoises, uitgezochte hoop leijen, die,v4 Igens hare hoedanigheden gefchikt zijn;
foort van net; traliewerk van een koor,
van eene fpreekkamer in een nonnenklooster (vieux), o.
Treillis, tralien,. y r. pl. latwerk, 0.
Faire un — de bois , een houtcn traliewerk maken. II y a des — de fil d'archal aux fenetres , aan de verifiers zijn trailers
van ijzerdraad; t. de corn. zaki. , grof
linnets of trielje, vr.
Treillissage, m. het betralien.
Treillisser, v. a, betralidn, met traliewerk
voorzien. use fenetre , eon venfier betraliin. Les fenetres des prisons sont
treillissies , de verifiers der gevangenhuizen zijn met traliewerk voorzien; t. tie
bias. Une croix treillissee ou frettee, even
getralied kruis.
Treizain , m. oude .Franfche count, dertiende; t. d'acon. dertien fchoven koren,
waarvan men de tiende betaalt.
Treizaine , f. dertiental, o.
Treizagne, f. dertiental, oe
Treize , adj. dertien; s. Le — du mois, fie
dertiende der maand. Louis —, Lodewijk de dertiende.
Treizieme, adj. dertiende. La — place, de
dertiende plaats. Cela est dans le — vetset, dat float in het dertiende virs ; s.
Il est le — de sa classe, hij is, de der.
tiende zijner klasfe.
(gins.
Treiziemement, adv. ten dertiende.
Trejetage, m. het overflorten van gefmolten
Trilingage, t de mar. zwichting, yr.
touw,, aan leaks einde veel Aleine touwen
hcengen, o. Faux — oueaise tote, bokkenet.
Tre-
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t. de mar. het want in
Trelinguer, v.
zwichten. On trelingue duraric forage ,
men zwicht het want gedarende den florm.
Trelu, m. Avoir le —, zie Berlue.
Trelochcr, v. n. t. de mar. gijpcn, doorkaaijen of overgaan der zeilen.
Trema, m. t. de gram. deelteeken, twee
punters boven eene vokaal of klinkletter,
o. it faut mettre sur cot i, men moot
twee punters boven die i zetten.
Trémate,m.t.clebotszekeregruik in Brazilie.
Tretnatopnes, m. pl t. d'hist. nat. orde der
knorpelige visfchen, met kieuwen zonder dekfel en vlies.
'rremblaie, f. populierbosch, o.
t Tremblaison, f. zie Tremblement.
beving der fiem in het zinTremblant,
gen, of der fnaren ender het fieelen, yr.
doux, het
tremblant in een orgel, o.
zachte tremblant.
Tremblante on Anguille êlectrique, f.
Trembleur, m. t. d'hist. nat. fool. : van aal ,
kramp-, fidderaal ,van Cayenne, m.
Tremble, m. t. de bot. (Peuplier)popuilerabeelboom.
Tremblement, beving, fiddering,[thudding , Tilling, yr. — de main, handbeving. — de terre, aardbeving; r. de mus.
baying der gem in de zangkunst, yr.
tremblant, o.; fig. groote vrees.
Trembler, v. a. beven, fiddoren, Madden,
rillen. — de froid, van koude beven.
Les pieds lei tremblent, de voeten beven
hem. Il tremble de tete, hij fchudt met
het hoofd. II ecrivit cos mots d'une main
tremblante, hij fchreef deze woorden met
eene bevende hand. Je tremble encore
quand j'y pence, ik fidder, ril nog , wanneer ik er aan deck. La voix lei tremble, zijne Jim beef:. Ce coup de tonnerre fit — les vitres deze donderfiag
deed de glazen fchudden. Ce pont
West pas ferme , quand it passe une voi..
ture dessus , it tremble , deze brag is
niet vast , wanneer eon rijtuig daar over
gnat, dreunt zij ; fig. Toute la terre
trembloit devant ce prince, de geheele we.
reld fidderde voor dezen vors,t, had groo•
to vrees voor hem. Je tremble que cela
arrive, ik vrees, dat di t gebeure.
Trembleterre, zie Tremblement de terre.
Trembleur, m. — euse , f. die beef: ; t. d'hist.
eccl. (quaker) kwaker,,kwaakfier ; t. d'hist.
nat. zie Tremblante; foort van bevende
aap van Suriname.
Tremblotant, e, adj. bevend, rillend.
Tremblo ter , v. fam. beven , huiverig zijn,
rillen. Le froid le fait —, de koude doe:
hem beven. (twee fchietgaten, yr.
Tremeau, m. t. de fort. ruitnte tusfchen
Trémef&ction f. het doen beven, fidderen.
Tremelle,f. t. de bot. ijImos,foort van wier,o.
Tremes, f. pl. t. de manuf. de draden, die
de wevers tusfchen de draden der fche° ring laten doorfchieten.
Tremeur, f. angst, fchrik, m. vrees, vr.;
t. de dos. die de draden fchikt, welke ticsichen die der fchering moetendoorfchieten.
Tremie, f. tremel of trechter van eenen
korenmolen , m.; t. de coin. trechter voor
het zout meten; t. de mac. Bandes de —,
drager,, ijzeren flangen van eenenfchoor.
fleenmantel , wanneer hij over den haard
hangt; foort van etensbak voor het gevogelte, gelijk eenen ;reenter, vs. (ook
tremoire).
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Trlmion, tn. fezraag, ye*. haven fink of
ijzer onder den tremel of trechter van
eenen moles, a.
TrOmoire , zie Tremie.
Tre giois, t. d'agr. vermenging van ko.
ren, leaver, erwten, enz. to zamen ge.
zaaid , en green afgefneden voor het yea
(far rage), yr. Semer les — ou menus bleds
les mars, het zomerkoren zaaijen.
Tremoise, f. zie Lorpille.
Tremolite, f. witte minerale zelfgandigheid.
Tremoussement, ni..fchtidding beving, vr.
flodderen, klapwieken, o. Le — des al,
les, het flaan met tie vierken;
Tremonsser, v. n. met de vletegels, vlerken,
wiek en .11aan , klapwieken , fladderen. Les
ois.eaux tremoussetit de l'aile, de vogels flaan
met de vIerken. Se —, v. refl. fig. fam. zich
fchielijk , en onregelmatrg bewegen .http.
pelen. Ce n'est pas la danser, cc n'est que
se—, dat Beet gee,' danfen, dat beet maathappelen. Il se tremousse fort , hij geeft
zich veel beweging , we/ moeite.
Tremoussoir,
floel, enz. met veren
waarmede men zich in cone kamer
weging verfchaft.
Trempe, f. harding van if-4er, flaal , pa.
pier; harding daarvan. Donner la —
du fer, ijzer harden. La — a vole 5 de
harding van fiaal in koud water. Cette
epee est d'une bonne—, deze degen is van
eene goede harding, is geed gehard; t.
d'impr. La belle impression depend beau-coup de la — du papier, de fchoone druk
hangs veel of van het harden, bevochtigen van het papier; bij de brouwert ,
het water, waarin het koren meet get.
ten ; fig. aard, inborst, m. Il est d'um
ne bonne — hij is van eenen goeden
inborst. C'est on corps (Pune bonne
het is een fork, gezond ligchaarn.
Trempe, e, adj. doorweekt, doortrokken,
zeer nat, geweekt , zie Tremper.
Trempement,
(inns.) het weeken, door.
weeken, indoopen, nat maken.
Tremper, v. a. weeken, indoopen, nat ma.
ken , bevochtigen. — le liege dans de l'eau,
het linnen in water indoopen. — du paiti
dans du von, brood in wijn deepen.
—dufer,ol'aci
ijzer, Baal harden.
La pluie a trempe la terre, de regen beef:de aarde doorvochtigd. 11 est tout trempe de sneur, hij is van zweet door en
door nat. Ses habits sont tout — es, zij..
ne kleederen zijn door en door teat ; t.
d'impr. — le papier, het papier bevoch-.
tigen ; t. de rel. — a la colle, den rug
van een book met lijm begrijken; fig. —
ses mains dans le sang, zijne handen in
het blood doopen ; v, n. weeken, in het
water liggen. Les pois trempent depuis deux
jours, de erwten weekenfedert twee dagen.
Tremperie, f. t.d'impr. vochikamer, pletatr
waar het papier bevochtigd, de volley*
gewasfrhen warden.
Trempeur,
weeker.
Tremp is, m. vocht, waarin men iets heeft
laten weeken, als zoute visch, enz. leek.
water, o.; t. metal. zuur, waarin men
metalen doer weeken om dezelve tezui.
veren, o.; weekplaats in eene
fabrijk, yr.
Tremplin, m. fpringplank, waarvan de
koordedanfers hence fprongen dean, vr.
Tremplite, f., t. de min. minerale, lichtge.
vende zelfflandigheid.
Treux.
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Trempoire, f. t. de teinc. de eerfie tier drie
kuipen tot bereiding van den indigo ; t.
de drap. plaats, ivaar men de flukken
dock, taken legt, om ze te votlen, yr.
Trempure , f. gewigt van eenen molen, om
zijnen gang op eene zekere gelijkheid
hander, o.; t. de jard. 'words van aarde gczegd, die te doorweekt is, of die geen regen noodig heeft.
Tremue , f. ou dalot de la gatte, t. de mar.
fpijgat in den pisbak, 0. rand van de
bun eens visfeheis vaartuigs,
Tieniere rose, zie Rose d'outre mer.
Trentaille,n.draad door de mazenvan een net.
Treutain, m. t. de jeu. dertigtal in het
kaarefel, 0 . ; t. de'drap. fear: van wollen flop , 5vaarvan de fchering is dertig
metal honderd draden, yr.
Trentaine, t. getal van dertig, o. Une —
de chevaux , de boeufs , een det tigtal paar.
den , osfen.
t. de bot. zekere verfplant, yr.
Trentanel ,
, zij zijn
Trcnte , adj. dertig. Its sent
t hun dertigen; m. de dertigfie (le
trentième). Le - du mois , de dertiee
der maand. - et quarante , zeker kaart(hafatellpel), 0. — six mois, t. de
mar. die bij eenen Franfchenzeekapitein
drie jaren dient , om daarvoor naar
West-Indie te yaren , zonder vracht to
betalen. - deux pieds, orgelfpel.
Trentieme, adj. tc s. m. et f. dertiglie; het
deragfie deal van een geheel, .de dertig/le. It est duns sa - annee, hij gnat
in zijn dertigfle jaar. Je n'ai qu'un
ik heb flechts een dertigfie gedeelte. Elle est la - de Ia classe, zij is de dertigfle in de klasfe.
Trentiers, m. pl. (bij de Rom.) dertig zielmisfen of dertig dagen aandacht (devotie).
Treou , In. Voile de -, t. de mar. flormzeil
van de Tartanen in de Middellandfche zee.
Tr6pan , m. t. de chir. herfenboor , yr. trepaws, 0. het trepaneren ; t. de mac. de min.
fleen-muurboor, yr. ; t. de mar. foort van
dieplood , o„
Trepaner, v. a. t. de chir. trepaneree cone
opening in de gekwetste herfenpanmaken.
Trepanation, f. t. de chir. het boren in de
herfenpan.
Trepas, overlijden, o. dood, tn. L'heure du — arrive, het nut- des deeds nadert;
t. de mar. ftnalle doorvaart tusfchen twee
zandbanken, yr.
overledene , gellorvene. Le
Trepasse ,
jour des - s, allerzielenfeest.
Trepassement, m.het oogenblik van den dood.
Trepasser, v. n. p. u, overliftlen, fierven.
t Trepelu, adj. bouwvallig , oud.
Trepense, e, adj. diepzinnig.
(gen, fchudden.
Treper, zie Trepigner.
Trepeter, V. a. -le corps, het 1 igchaam bewe.
Trepidation , f. t. de med. ba y ing. La-des
• membres, de beving der laden.
Trepied, m. treeft, yr. drievoet; tier van
Pythagoras, yr.
Trepignement, m. flampen met de voeten
o. Le - d'un cheval, het fiampen van
een paard (wanneer het fill fiaat).
Trepigner, v. n. fiampvoeten ; flampeyen.
11 trepigne de colere, hij flanipvoet van
toorn, gramfchap. Un cheval qui trepigne , een paard dat met den voet fiampt;
v. a. t. de drap. - les laines, wet van
verfeheidene kleurenfiampeyen 2 ender elkander vermengen.
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Treplu , adj. gek; boos ; onwetend.
Trepoint, m. -te, f. t. de cord. brandteol,
yr. rand, buitennaad aan eenen fchoen
tusfchen de zool en het bovenleir ; dun
leer genaaid tusfchen twee dikkere finkken bij de kofer. , zadelmakers enz. o.
Treport on Trepost, m. t. de mar. windveering op den hekbalk, y r. hekfiuk Leven aan den achterfleven van een
fchip,o.
t Trepudier, v. a. fiamp y ootende danfen.
Tres, adv. zeer, heel , alien. - bien, bon,
zeer wet , geed. 11 est - estirne, hij is
zeer R each:. Le roi chretien, de alter.
christelijkfle koning ; s. Le — haut, de
Tresaiile on freseilie, f..t. de char. hou ten [pass.
lifst,vr.dwarsfluk , , hetwelk de zijden van
eenen wagen, enz. zamenhoudt, o.
Trescheur, zie Trecheur.
Treseau, m. t. de com. op fommige pleat.
fen, een vierendeel loads (gres).
Tréselir, v. n. klokken luiden ,fpelen.
Tre-sept, rn. trisfeefpel , o.
Tresillon, m. (lees Trazilyon) t. de charp.
eene tat, [pie, een fiukje hout, dat men
tusfchen nieuw gezaagde planken legt,
am ze beter te doen uitdroegen ; t.
mar. draaijer, dien men gebruikt om het
fienge want aan to zetten.
Tresillonner, v. a. met houten fpieen voorzien, fiukjes hour tusfchen planken legs.
gen; t. de mar. het fiengewant met eenen
draaijer aanzetten; eenen knijper er.
gens opzetten.
Tresor, m. [chat. Les s que ;^, mer re..
ale, de fchatten, die in de ;ice vet-.
borgen zijn. Trouver un - cache, eenen
verborgenen fchat vinden. 11 a des hij bezit fchatten, hij is zeer rijk; fig.
Ce livre renferme des - s de doctrine, dit
boek bevat fchatten van geleerdheid. Un
veritable ami est un grand -, een wear
yriend is een groote fehat; t. d'ecrit.
sainte. La ou est votre lh est votre
coeur, ivaar uw fchat is, daar is oak
sew hart. Amassez-vons des - s que let
vers et la rouille ne puissent point getter,
verzamelt fchatten, die noch van de
wormen, noch van den roast kunnenverteerd warden. L'eglise ouvre ses s, de
kerk open: hare fchatten ; fchatkamer;
fchatkist , y r. , Voila la clef de son
hier is de fleutel van zijne fchatkamer.
Le - public, de openlijke fchatkamer.
La guerre a epuise lee - s publics, le
de l'etat, tie oorlog heeft de openlijke
fchatkist , de fchatkist van den fiaat
uitgeput.
Tresorie , f. fchatmeesterfehap , [chat.
meesterambt, ontvangerfehap, o, waning
van den fchatmeester, ontvanger, (chat.
kamer, thefaurie, y r. 11 est employe dans Ia
hij is bij de thefaurie aangefield.
thefaurier, fchatineeneri
Tresorier,
ontvanger (receveur), rentmeester.
t Tresorion, m. kleine (chat.
Tresquilles, m. pl. t. de com. vette we! van
de Levant, vr.
Tressaillement, m. opfpringing, huppeling;
fiddering, ontzetting, yr.
Tressaillir, v. n. ontzetten, opfpringen,
Jidderen, huppelen. II tressaillit de joie,
hij fprong op van vreugde. A chaque mot
qu'on tai disoit, it tressailloit de crainte,
bij leder woord dat men hem zeide,

TRE
T1/
3303
fidderde hij van vrees; t. de med. Le Trevier, m. (voilier) opperzeilmaker, die de
znrg heeft over het zeilwerk op een fehip.
nerf est tressaill6 , de zenaw is apgekrompen, von hare plaats gefprongen.
Trevine, 1. t. de mar. fchroostouw, waar..
Tressaut , rn.piorjelingefchrik , m.opfprinemede men alt of in eene floep vaten
ging van vreugde , y r.; t. de mon. ongefchreeit , of van eene hoogte aflaat, o.
lzjke munting, y r. lls on fait un —, Trevirer, v. a. t. de mar. eon touw om de
hunne muntproeven zijn tales goed altvaten Jlaan, om dezelve in of ail eens
gevallen.
fleep of to laten. '
Tressauter, zie TressailliriTrévirs, zie Triutnvir.
Tresse, f. vlecht , trens. *-- de cheveux , de Trezain, III. kleine oude Franfthe munt , yr.
dertiende gedeelte , o.
soie, haar., zijden vlecizt ; grof grip
papier, o.; t. de mar. platiing.
Tre.zale, adj. Tableau -, fchilderij, vaar..
op door de hirte kleine fcheurties gekeTresser, v. a. vlechten, trenfen. - des
cheveux, Naar viechten.
men zijn. Porcelaine - 4.e of fendellee ,
Tresscur, m. .-se , f. vlechter, trenfer,,
(Gercer.
gefcheurd porcelain.
vlechtfier, trenfennzaakfler.
Treza!er, se, v. pers. zie se Tendiller, en
,tn.
i
trensflek
trensifzer,
, o. Trezeael,m.dertien fchoven(bij de maaifers).
Tressoir, m.
ijzeren werktuig, waarmede men de Tri, in. zeker lomberfpel, dat men met
plaatfen teekent , waar vergulde fpej.
zich dried') fpeelt, en waarin men van
eketeiten alleen den boning behoudt , o.; t.
kers (rot verfiering) moeten warden ingeflagen.
de met. zie Triage; als prep. drie, alleen
Tresson, in. -siere , f. t. de pdch. foot. : van
in zamengefielde ivoorden nag gebruivischnet met wilde mazer, o.(Grieken, o.
Treasure, f. t. de pdch. fool vase vischnet Triacade, f. korps van dertien man bij d3
in Bretagne, o.
Triaclerie, f. theriak- of triakelfabrijk ;
fig.fam. bedrog, o.valfclzebefchuldiging,
Treat, in. t. de cont. /oars van zeildoek , o.
Trestoire, m. t. de van. houten tang voor
yr.; verealfehing, yr.
mandemakers , vr.
t Triacleur, m. kwakzalver; theriakver.
kooper; fig. fain. iemand, die zoekt to
Treteau, m. fchraag, y r. bole, m. Mettez
cette planche sur deux - x, leg die plank bedriegen. (tal met dertig ruiten.
op twee fchragen. Des — s de scieurs , Triacontaecire , adj. Lin christal - , een kriszaagbok ; t, de pap. foort van bank, Triade, f. t. de mus. — harmonique, wel.
waarop 'men de vellen legs', wanneer zij
luidende drieklank.
*it de per; komen,vr. -des sonfllets, foort Triadique, adj. Ilymne -, (bij de Grievan jiellaadje, waarop de blaasbalk
ken) lofgezavg, ivaaryan iedere afdee..
ling met eenen lofzang over de 1-1. Dried.
; prov. 11 dit merveille quand it
rust,
esc enti. deux - x, hij is zeer fpraak.
eenheid eindigde.
zaam, ,ivanneer hij aan tafel zit, en Triage, muitkipping ,fchifting,uitlezing„
den wijn wat voelt; pl.kwakzalversfieluitzoeking,keuze,fot tering, yr. Faire la
laadje , o. 11 n'esc bon qu'h monter sur
- des marchandises, koopwaren ui tzoe ken.
Voila un beau -, dat is eene fchoone ult.des - x, hij deugt alleen orn voor banskipping; het hout Bakken, een flag in
worst to fpelen.
een woud of bosch. Le — du mineral,
Tretoire, zie Trestoire.
Tretopsychiques, m. pl. ketters die flaande
het fcheiden, fc!ziften van den arts.
Triailles, f. pl. flechtfle foort van kaarten.
houden, dat de ziel flerfelijk is.
Trtaires, m. pl. de oudfle en baste foldaten
Tratorner, v. a. zie Detourner.
onder de oude Romesnen, die in de der .
Treu on Truage, m. tol op koopwaren;regt,
de linie fionden, en alleen in den niter.
dat eenen leenheer van het wild toekomt,
hetgeen in via land gevangen words.
flea need gebruikt werden. (fonen,yr.
Treu ou Trulot, in. ou Treuille, f. t. de Trialogue , m. zamenfpraak van drie per.
Triandrie, f. r. de bot. klasfe der plantets
p d ch. vischnet veer garnalen.
met mannelijke bloemen of helmflijltjes.
Treuil , m. t. de mac. boom, m. rol of jpiz
van een windas em op to hijfchen, yr. Triangle, in. t. de geom. driehoek, trian..
gel. iViesurer un -, eenen driehoek me•
s pdch. ingewandender
Treuilles, f. pl. t. de
ten; t. d'astr. Le -, on - boreal, neer..
haringen, voor etas ze gezouten warden
delijke triangel, beflaande nit driefier.
(entrailles), o.
ren van de vierde grootte. -- sphdri.
t ireuve, f. ou Treuf, m. uitvinding , yr.
que, driehoek, die van drie iamenlooTreuver,, zie Trouver .
pende beget; van drie groote cirkelt
Treve, f. befland, wapenfiilfiand, m. tine
(hebbende eenerlei middelpunt en one..
- de quatre semaines, een wapenftilfland
trek) op de vlakte van eenen kloot go-,
van vier weken. -marchande, vrije hantnaakt evordt; kromlijnige driehoek ; t.
del tusfclsen twee oorlogvoerende megende
de mar. !telling van drie windboomen of
heden. - pecheresse, zoo oak om vrij to
handfpaken, Welke men bij de masten eat
mogen visfchen ; fig. rust, verpozing, yr.
Dormez quelque — a votre esprit, geef flengen gebruikt , wanneer men diet
fchraapt en harpuist ; t. de mus. /tales
emote geese eenige rust. Faites - a vas
driehoek ; foort van Jiang, yr.
plaintes, hou,d op met klagen. - de cornpliments, de raillerie, pligtplegingen, Triangulaire , adj. driehoekig; S. driehoekiboert , fcherts op zijde. Il ne donne point ge hagedis , y r. (driehoekig.
de -a ses dêbiteurs ,, hij laat zijne febrile Triangulairement, adv, gelijk een driehoek,
Trianguld,e adj. t . de bot. Feuille --de,driehoe.
denaars niet met rust.
kig blad. Compas -s, drisbeeedge pasfer.
Treve-Dieu, m. flilliand van wapenen, door
de greaten aan God verleend ; verbod der Trianon, m. middelmatig gebouw van eels'
groat beer in een van het kasteel afge.
bisfchoppen in het begin der elfdeeeuw,
legen bosch, dat hem tot eene retiraOf genoemde kanonijke firaf om elkan.
de diens , o.; demo naran were,: de geder , op zekeres tijd, niet to flaw:, a.
hos
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bouwen van het niet ver vat; rerfhines
gelegen lusthuis Trianon.
Trianteme , geflacht der planters van
het tiende geflacht , foort van postelein.
'rriards, m. pl. kaarten van de derde foort,vr.
Tribade, f. (bas) vrouwsperfoon, dat zich
met een van hoar eigen geflacht vermengt ;
dot eenen zeer langen kittelaar heeft.
Tribale , f. versch in zijn eigen vet gebraden of gekookt varkenvleesch 5 o.
f. zeker lverktuig der bontiver.
leers, gelijkende naar eene hennipbraak,
dienende em de hoiden tegeneenenmuur
of paal te fchudden, braken, o.
Trthaller,, v. a. — les peaux , de huidenfierk
Madden, beakers.
Tribard ou Tribart, m. flak aan den pals van
eenen bond of van een varken om het
loopen door de heggen te beletten.
Tribometre, m. t. de phys. werktuig dor
illusfchenbroek ui tgevonden, om de kracht
der wrijvingen te leeren kennen, o.
fi Triboil ou Tribouil, m. angst,
be.
naauwdheid, vr.
Tribon, m. korte reisrok der Spartanen.
Tribonialisme, t. de jur. noemt men zekere bijvoegingen van wetten, die men
voorgeeft van Tribonius , kanzelier van
keizer yustianus, ondergefehoven te zijn
tot belang zijner vrienden.
Tribord , zie Stribord.
Tribordais , m. t. de mar. fluurboords wacht,
pr.; eerfie kwartier, a.
Tribouiller,, v. a. fchudden , bewegen ;
verontrusten.
(roering , vr.
Tribouillement,
onrust, verwarring, beTriboule , adj. (bas) jlecht getrokken.
Triboulet, t. d'orf. ronde fpil tot ge.
bruik der zilverfmeden; (vieux) gek,
hofnar.
i. Triboulette, in. klein dik mensch.
Tribraque , m. t. de poet. anc. voet van drie
korte lettergrepen.
Tribu, m. fiarn 5 m. geflacht , 0. Les dou.
ze s d'IsraU, de twaalf Bammen
rails. Une — de Tartares , een jiatn der
Tartaren.
Tribulation, f. droefheid , yr.
tegenfpoed, m. Dieu nous eprouve par
des—s, God beproeft ens door tegenfpoeden.
Tubule , f. t. de bot. zekere plant, fchadelijk voor het koren ( tribulus terrestris).
aquatique, waternoot.
Tribun, wijk- , rotme es ter , gemeensman ;
hoofdman; t. 4'hist. Rom. Les —s etoient des
persormes sacrees, de gemeensmannen waren
geheiligde , gewijde perfonen. Les — s de
legions, de hoofdlieden, beyelhebbers der
legioenen. Les — s militaires, keiksoverfien, magifiraatsperfonen 5 die gedurende eenen -tijd te Rome al het gezag
der eonfuls hadden. 11 a ete nommè —,
hij is tot wijk-\of rotmeester benoemd.
Tribunal, in. regtbank, y r. regterfloel, tn.
vierfehaar, yr. geregtshof, — de premiere instance , regtbank van eerflenaanleg.' — civil, militaire, burgerlijke, mi.
litaire regtbank. Le juge etoit assis sur
son —, de regter zest op zijnen regterPeel. Le — de cassation , regtbank , go.
field om uitrpraak te doers over de vragen van affchaffng of verzending van
de eene regtbank naar de andere ,
vernietigingsregt. — de commerce , regtbank van .koophandel.
criminel, regtbank van fira.11ing halsgeregt. Lc — de
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Men , de regtergoel van Cod. —de la
penitence, de la confession , de biegt/loel;
regtsgebied, o. Traduire q. q. devant
, iernand voor eene regtbank dagen.
Tribunat, tn. gemeensmanfrhap, wijk-, rot..
meesterrchap hoola'manfthap , andt vats
voorltander des yolks.
Tribune, 1. t. d'hist. anc. fpreekgefioelte, a.
tent ,erhevene zitplaats , van welke
eertijds de Griekrche of Romeinfche re.
denaar tot het volk fprak, en ook vat;
welke men de fchouwfpelen bezag; galerif in eene kerk, in eene zaal, waar
de vertegenwoordigert van het volk zit.
ten; verheven ge(leelte met tralien, de
orgclplaats, ook waar de muzijkanten
zitten am to f:pelen.
Tribunitien , ne, adj. tot het wijkmeester.
fchap behoorende. (woord.
Tribunitif, ive, adj. zie het voorgaande
Tribut,
fchatting, belasting, vr. cijns,
tol ,
fig. Payer le — a la nature, der
natuur den tol betalen, fierven. Payer
le — h la mer, zeeziek worden.
Tributaire , adi. cijnsbaar.
Tric , t. d'impr. woord der boekdruk•
kersknechten, als zij van het work gaan
om te eten of te deinken blaauwen maandag houden.
Tricapsulaire, adj. t. de bole met drie zaadhui sjes.
Tricbalac , t. de mus. eene houten plank
(bard), met twee learners bij de Napolitanen.
Tricenaire, adj. dertigtallig. Priere , der-.
tigtallig gebed , gebed van dertig do.
gen ; s. St. Gregorien ëtablit un de H.
Gregorius field° eene zielmis van dertig
dagen in.
Tricennales , m. pl. t. d'ant. de dertig eer.
fie jaren eenen regering ; dankfeest na
eene dertigfarigeregering, o.
Tricephale , adj. driehoofdig.
Triceps, ru. t. d'atiat. — on muscle brachial, de driehoofdige armfpier.
Tricheque, m. zie Morze, Vache Marine.
Tricher, v. a. lam. bedriegen, opligten.
Prenez garde, ii vous triche , geef acht ,hij
iedriegt
— au jeu, valsch fpelen.
Tricherie, 1. fain. bedriegerij, y r. bedrog,
o. 11 a gagne par —, hij beefs door bedrag gewonnen; prov. revient a son
maitre, de bedriegers warden dikwijis
zelf bedrogen.
Tricheur,, m. — se, f. fain. bedrieger
fche fpeler,-fpeelfier.
Trichiase ou Trichiasis , f. t. de med. haat,
ziekte can de oogen, wanneer het haar
der oogleden binnenwaarts gekeerd is;
ziekte in de leaden, blaas of burst, vr.
Trichidion,
d'hist. nat. [cart van visch,
haarvisch.
Trichies, m. t. d'hist. nat. zekere infek.
ten met harde of hoornachtige vleugels.
Trichiliers, in. pl. t. d'hist. nat. planten van
het tiende geflacht , met teen helmfleeltjes.
Tricliisme , m. t. de Our. lidar-fpleetbreuk,vr.
Trichismos,m.t.cle chir.zeer fijne bee nbreuk,yr
Trichite , f. t. d'hist. nat. vitrioolkristai
zoo dun als haar, o.
Trichiure , f. t. d'hist. nat. foort yen visch
met eenen fpitfen fiaart, riensvisch , m,.
Trichocephale (lees triko.) m. t. de med. zekere worm in de ingewanden.
Trichocerque,
t. d'hist. oat. zit, Polypes
amorp he.
Tri-
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TrictiOde,
t. d'hist. nat. Heine water . Trident, tn. drietand. Neptune avec son
•orm, die bedekt is met eene foort van
—, Neptunus met zijnen drietand ;
Naar, dat hem op her water houdt, en doe t
d'hist. nat. geflacht van baars ; (Persegue)
bewegen.
(foort van varenk,uid o.
t. de Och s zie Touene.
Trichomane , f. t. de bot. geflacht van planten, Tridente , e, adj. t. de bot.
et
Triochenne , m. t. de med. zie Plique.
drietandig, drietakkig blad.
Trichopodes, m. t. d'hist. nat. geflacht der * Tridi, tn. derde dag eener decade.
visfchen met borstvinnen.
Trie, m. t. de Ochs derde foort van kabe.i.
Trichorde, m. t. de mus. pandore , oud fnajaauw,, die men in Normandie uitzoekt.
renfpel met drie fnaren, o.
Triédre 5 adj. t. de bot. de geom. gelijkzip•
Trichosontes, f. pl. t. d'hist. nat. planten van
dig , driehoekig, drievlakkig.
het geflacht der kauwoerden (anguine).
Triennal, e, adj. driejarig. Gouvernement
Trichostemes, in. pl. t. de bot. geflacht der
driejarige regering.
lipvormige planten.
Triennalite, f. ambt ,dat men veer drie jarers
Trichotome, adj. driedeelig , dat in drie
be zi r,o.driejarige during van een ambt,vr.
deelen verdeeld wordt.
Triennat,
driejarig befluur, belt ind , 0.
Trichotterie, f. klein bedrog , o.
(fchermkruid.
Trienne, zie Trisannuel.
Trichures ,
women in de ingewanden met Trientale (lees Triaut-) f. t. de bot.fiernebleem,
eenen langen fnuit (trichocephale).
Trier, v. a. fchiften, uitkiezen , uitzoe..
T.ichuride, zie Trichocephale.
ken , vitlezen, uitfchieten. — les meilTriclaria,f.t.de myth.bijnaanz dergodin Diana
leers livres d'une bibliothtque de bests
Tricline , f. t. d'ant. eetkamer,, eetzaal der
boeken van eene boekerij uitzoeken.
Romeinen, zoo genoenid wegens drie
des pois, erwten uitlezen. Ce soot des
bedden, die daarin lagen , of, omdat op
soldats tries, dat zijn uitgezochte,
ieder bed drie gasten konden liggen.
gekipte foldaten.
Tricode, m. zie Trichocerque.
Trierarchie, f. t. d'ant. fcheepsvoogaj; het
Tricois, m. zie Ornement, Broderie.
ambt van eenen fcheepsvoogd.
Tricoises, f. t. de men. foort van nijptang ; Trierarque m. t. d'ant. fcheepsVoogd hop*
pl. t. de marech. nijptang der hoefTmeden.
man van een drieriemig fchip, galei.
Tricolor, m. t. de bot. driekleurige ama- Trieteride , f. t, d'ant. driejarige tijd , m.
rant, duizendfchoon, o. (jalousie); t. d'hist. Trieterique , adj. t. d'ant. driejarig. Cele.a
nat. driekleurige tangara (vogel op Cayenbrer les — ou trieceries, het driejarige
tie); bij de bontwerkers , driekleurige
Bacchusfeest vieren (feesten der Beotiert
kattenhuid , yr.
en Thraciers ter eere van den God Bacchus)
Tricolore, adj. driekleurig. Pavillon —, Trieur,
euse, f. ui tkipper, uitzoedriekleurige vlag , Franfche vlag onder
ker, uitlezer,, uitfchieter,, uitkipfler,
de republiek en den keizer.
uitzoekfier, uitfchietger ; t. de pap. Les
Tricon, m. t. de jeu. drie gelijke kaarten.
ses ou delisseuses, de uitzoekfiers der
Triconge, xn. t. d'ant. &tide 'haat van acht
lompen voor papier,, lompenleesfiets.
mudden, yr.
(drie doppen , fchalen. Trifacial, e, adj. t. d'anat. zie Tryumeaux.
Tricoque, adj. t. de bot. driefchalig , met Trifemoro-rotulien, m. t. d'anat. driehoofdi.
Tricorde, zie Trigone.
ge fchenkelfpier,, yr.
Tricosines, f. pl. t. de cony . een in de leng- Trifide, adj. t. de bot. met drie fPleten.
te gefpletene tegel , in.
Jonc
tige —,driefPletige bies, met eenen
Tricot, m. knuppel, korte en dikke flok. driefpletigen (Donau, yr.
11 lui donna du —, hij gaf hem met den Trifil, m. fchuit met twaalfreeiriemen op de
knuppel; gebreid werk , o. Des culottes Triflore, adj. t. de hot. met drie bloemen.
de —, gebreide broeleen ; t d'hist. nat. Triforme , adj. t. de miner. Cristal —, kris.
zekere fchelp op de Afrikaanfche kust, y r.
tal met dri g gedaanten.
Tricotage, m. breijen , 0 .; breiwerk o. Trigame , adj. gehuwd met drie perfonen to
brei loon, m. en o.
gelijk; s. die in zijnen derden echt leeft,
Tricotee, f. foort van kammosfel.
driemaal gehuwd is; die drie vrouwers
Tricoter, v. a. breijen. — des bas, koute gelijk heeft.
fen breijen. Une veste tricotee, reene ge- Trigamie, f. derde huwelijk , o. derde echt,
breide vest ; v. n. t. de man. wordt van een Trigastrique, adj. t. d'anat. Muscles — s,
paard gezegd, dat gaande de pootenfchie- fpieren met drie buiken.
lijk beweegt, maar niet veel voortgaat.
Trigaud, e, adj. fam. valsch, onheusch,
Tricoterie, f. nesterij ; kleine kuiperij,
fchalkachtig, bedriegelijk.
Tricotets , in. pl. zekere vrolijke dans.
Trigauderie, f. fam. fchelinerif, bedriege..
Tricoteur, m. — euse, f. breijer,,
rij , opligting, Je connois ses
s, ik
Tricouze, —se, f. (garnache) dikke jlopkous.
ken zijne fchelmerijen.
Trictrac,m.t. de jets. ti ktakfpel, tiktakbord,o. Trigauder, v. n. fam. verfchalken, onlzeusch,
Trictyes, m. pl. t. d'ant. waren feesten ter eere
met bedrog te werk gaan, opligten.
van Mars bijgenoemd Enyalus , waarbij Trige, f. t. d'ant. driefpannige wagon, m.
hem drie beesten moesten geofferd worden. Trigemeau, m. drieling, kind, dat ter
Tricuspidal, e, ou Tricuspide, adj. driepunzelfder tijd geboren is als twee anderes,
tig. Valvule — e, driepuntig klapvties.
van de zelfde moeder.
pl. t. d'hist. nat. tweefchali- Trigla ou Triagle, f. t. d'hist. nat. zekers
Tridacnes,
ge fchelp , fomtijds *eel dienende tot een
visch, zeehaan, in. La — cavillone (tea.
wijwatervat in de Roomfche kerk, yr.
get grondin) knorhaan, m.
Tridactyle, adj. drieklaauwig, drie klaauwen Triglochide, adj. t. de bot. Croche
drie.
kebbende. Les animaux —s, de dieren met
puntige weirhaak.
drie klaauwen.
Triglochin, zie Trocart.
Tride, adj. t. de man. Ce cheval a des moue Triglochines, f. pl. t. d'a.nat.zis Trienspidale.
vements s, die paard doer kerbs en go. Triglottisme, in. t. de litter. fpreekwijace wit
zwidde of vlfigge hewegingets.
drie tales to
Nnnn
Tri.
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Triglyphe, m. t. d'arch. driefpleet , yr. driede, vr.; t. de booth. lange fat met haken of
dubbele groef op de Dorifche zuilen,yr.
fpij kers, waaraan de vleeschhouwers hum
vleesch enz. hangen; oak de kaarfenma.
Trigone, m. t. d'astr. kantzuil, vr. (priskers hunne kaarfen ; in het algemeen eema); werktuig om op de zonnewijzers
ne ijzeren roede, houten let, rigchel
to teekenen, o. driehoek van drie devaal.
of lijst.
flerren; foort 'y am cater der ouden, yr.
Tringler,
v. a. met eene met krift befire.
Trigone, adj. driehoekig; driezijdig.
kene lijn Haan (bij de handwerkslieden).
Trigoneties , f. t. de bot. planten tot de pentvruchten behoorende ; het Griekfche hoof; Tringlettes, f. p1. t. de vitr. foort van flonrie
om het load los to maken; glass.
horenklaver ; t. d'hist. nat. fear: van verfleende fchelpen van cease driehoekige gefchijven, glastafel o. pl.
(hoofileloos worrndier. Trinitaire, m. t. d'hist. eccl. (Mathtarin)
daante.
nitaris, zekere monnik, die de Christen
Trigone, f. t. d'hist. nat. driehoekfchelp ;
Trigoniers, Trigonites, in. pl. t. d'hist, nat.
flaven, bij de Turken loskoopt ; geleofs.
gezinde , voorllander der H. Drieeen•
verileende driehoekrchelpen ; t. de bot.
held ; ketter, die dezelve betwist.
planten van het tiende geflacht.
Trinite, f. Drieeenheid.
Trigonometrie, f. driehoeksmeting.
driehoekmeetkundig.
Trinâme,m.
t.d'alg. grootheden nit drie leden,
Trigonotnetrique , adj.
deelen of termen beflaande , aan elkander
Trigonomdtriquement , adv. driehoekmeet•
gevoegd door het teeken -I- of —.
kundig k.
t. de peck. klein vaartuig
Trinquart,
Trigonon, m. Syrifche harp, vr.
voor de haringvangst , o. haringbuis, vr.
Tr;gyne 5 adj. t. de bot. drievs ouwelijk. PlanTrinqueballer, v. a. met de klok luiden.
tea
s, planten met drie flampertjes.
Trigynie, f. t. de bot. orde der planten met Trinquenin , m. t. de mar. hoogfle board ee•
ner galei , o.
drie flampertjes.
Trinquer, v. n. fam. zuipen, zwelgen.
Trigynique, zie Trigyne.
Trihe,airnere, adj. Cesure rusting, die Trinquet , m. Mat de —, t. de mar. voorfie
mast in eene galei of vaartuig in de
de heeft is van drie gedeelten, in een vers.
liliddellandfche zee.
Triliexaddre, adj. r. de min. Cristal —, kristal , welks oppervlakte beflaat nit drie Trinquetin, m. derde zeil aan den voorfien
mast eerier galei , 0. hoogfie buitenhuid
rijen ruitjes 6 tot 6 de eene bevel; de andere.
eener galei yr.
Trijugue, e, adj. t. de bot. Feuille ee,
blad, dat drie paar kleine blaadjes heeft Trinquette, f. t. de mar. fiagfok, flormfok.
Trio , m. t. de mus. muzijkpartij van driein,
op eenen gemeenen bladfleel.
Trijumeaux, in. pl. E. d'ailat. Les — ou nerfs
trio ; fig. fain. gezelfchap van drie perronen, drietal, o.
—, de drievoudige zenuw ; het viefile
paar zenuwen der berfenen.
Triobole, m. zeker gewigt, half kwintje
zilver,, o.
tril of triller in de muzijk.
Tril ou Trifle,
Triocle , adj. drieoogig.
adj. driezijdig.
Trilateral,
Tricecie, f. t. de bot. de derde orde der
Trilatere, m. p. u. triangel.
driantwintigfie klasfe derplantgewasfen.
Trifle, zie Tril.
Trillion, m, duizend meal duizend billioe- t Triolaine, f. lange rij menfchen.
t.
Triolec, m..oud kunstig klinkdicht, drienen, millioen van den derden rang;
klink- , fchinp- of minnedicht van ache
de bot. planten van de zesde klasfe ,
regelen , waarin de eerie -in den
(pertfe met drie vakjes.
(trillium)
tr illi um ) .
flamvierden , en zevenden regel herhaald
Trilobe, e, adj. t. de bot. Stigmate
words, o.; klaverblad, o.
-Triloculaire , adj. t. de bot. Capsule —,
Triodon ou Triodion, Grieksch gezangklokhuis met drie vakjes.
boek y dat van den derden zondag ever
zie Allier.
Trimallier,
de vaster; tot Pafchen gebruikt word:, a.
Trimballer, v. n. (lees Treinb.) pop. medeflepen , trekker:, overal rouddragen ; fig. Triolle, f. t. de pech. zie Tréaule.
Triomphal, e, adj. tot eene zegepraal be.
uitlagchtn.
hoorende. Char —, zegekar. Arcs
zekere yes-flee:ring.
Trimbolite,
fchielijk
loopen,
gnats.
phaux, zegebogen, zegepoorten.
Trimer, v. 0. pop.
Trimeres, in- pl. t. d'hist. nat. kever else drie Triomphalement, Triomphamment ou Triom.
phantement, adv. op eene zegepralende
dagen leeft.
wijze, in zegepraal.
Tritnestre,
tijd van drie maanden, het
vierde gedeelte van ten jaar.
Triomphant, e, adj. zegepralend, zegevie.
rend. Une armee — e, een zegevierend
Trinidtre, adj. t. de poet. anc.
fain.
leger. e, de zcgepralende
bitch vers van zes voeten.
kerke — e , f. t. de com. foort van
Trin , e, on Trine, adj. t. d'astr. Le —
den flof; prachtig.
trine aspect, fiend, waarin twee planeten ee.ograden,ofhet derde gedeelte van den Triomphateur, m. zegepralend overwinnaar,
dierenriernvan elkander verwijderd zijn.
die de eer der zegepraal ontvangt of
heeft ontvangen.
Trincage, m. overdaad in wijn, yr.
Trinerve, e, adj. t. de bot. Feuilles — des, Triomphe, zegepraal, zegeviering, yr.
bladeren met drie ribbingen.
triomf, tn.; zege ,overwinning, y r. Cled'hist. nat. zekeopatre se donna la more pour eviter d'être
Tringa, (leer treinga) m.
e vogel, firandlooper.
mende en —, Cleopatra doodde zich om
niet in zegepraal to warden rondgevoerd.
Tringle , f. gordijnreede. Passer les anneaux
sur la —, de ringers over de gordijnroe.
Le — de ce prince, de la vertu, de zege
van dozen rorst, der. deugd. Ce fut pour
de tchreiven ; t. (Parch, lijst rondom het
verhemelte van een ledikant ; maatflok,
lui nn lour de —, het war voor horn een
roeurrijke dag ; prov. II ne faut pas chantn. let, weermede de fehrijnwerfrers eeter — avant la victoire , men meet niet
tie fpiect toemaken vr.; vterkante lijst
tusichen andere fierade, in de leouwkunroemen voor don tijd ; t; t. de jun. jouer
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1 la —, de troef fpelen. De quo', quelle
est la —'1 war is troef? La — est de
coeur , harte is troef. Jeter de la —,
troef uitfPelen; prov. Voila de quoi est
la —, daarop Rom: het assn, daarvan
wordt gr.Throken. Renoncer a la —, met
de zaak islets sneer wi lien to doen hebben.
Triompher, v. n. zegevieren, zegepralen,
trionferen ; overwinnen. Pompee triompha trois fois, Pompejus zegevierde drie
malen. Scipion triompha de 1'Afrique,
Scipio triomfeerde over Afrika. Il triompha de tons ses ennemis, hij zegerier.
de over eel zijne vijanden; hij overwon
al zijne vijanden. — de ses passions,
zijne driften overwinnen; fig. verrukt
zijn van vreugde, zich verblijden ; ergens wel in flagen ; zijnen roern ergens
in flellen. — de q. q. dans une dispute,
in eenen twist de overhand boven lemand
verkrijgen, behouden. Ciceron triomphe
sur les louanges de Pornpee ., in de loftuitingen op Pompejus was Cicero meester ,
had hij de bovenhand. Quand on lui park de ses enfants, elle triomphe, wanneer
men tot Naar van hare kinderen fpreekt,
is zij verrukt van vreugde, fpringt zij
van vreugde op. Il triomphe de ses crimes, hij flelt roem op zijne misdaden.
Triopius, m. t. de myth. bijnaam van Apollo.
Triopteres, f. pl. t. d'hist. nat. planten van
het tiende gellacht , met tien helmflijltjes.
Triorchite , rt. t. d'hist. nat. fleen met drie
zaadballen, de gedaante hebbende van eene
rnannelijke roede. (der plan tgewasfen.
Triostes , ni. pl.planten van de vijfde blade
Tripaille , xn. t. de mépr. ingewanden , gedarmte der beesten, der dieren, o.
Tripartible , adj. t. de bot. dat in drieen
kan verdeeld warden.
Tripartite ou Triparti , e, adj. t. de bot. in
drian verdeeld. Le calice - de bloemkelk is in driein verdeeld.
Tripartite, adj. f. t. de litter. Histoire —,
gefchiedenis nit drie deelen. Abrege de
l'histoire — d'Eusehe, de Socrate et de Sozo.
'Ilene, kart begrip der gefchiedenis van
Bufebius , van Socrates en van Sozo menes.
Tripartition, f. t. d'arith. de geom. ( Trisection) verdeeling eener grootheid in driein
Tripe, f. p1. pens , yr. gedarmte, ingewand
der dieren , a. Ces bOtes vivent de la —,
deze dieren leven van het ingewand ; t,
de COM. - on — de velours, trijp , o.
Des sieges de —, de velours, trijpen zittingen ; t. de tan. Cuir en —, afgefchaafde en geweekte huid ; t. de pap. bezinkfel
van de papierlijm, o.
(muurpeper, yr.
Tripe-madame, 1. t. de bor. huislook , o.
Triperie, f. plants, waar men het ingewand
der dieren verkoopt, pensmarkt.
Tripetale , adj. t. de bot. Fleur —, bloom
met drie bladeren.
Tripette, f. pop, ingewand van klein ge.
vogelte, o.; fig. pop. Cela ne vaut pas la —,
dat is geenefpeld, geene pijp tab ak waard.
Triphane , m. t. de miner. minerale gebladerde zelfflandigheid van een groenach•
tig wit, yr.
Txiphtongue, f. t. de gram. drieklank, m.
La langue Francaise n'a pas de—, de Fran.
fche taal heeft geenen drieklank.
Triphylle, adj. t. de bot. driebladig. Calice —, bloetnkelk , met drie bladen.
Tripier, adj. t. de fauc. Oiseau —, een yo.
gel, die veer de lagt onbekwaam is.
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Tripier, tn. .-fibre, f. die het ingewand der
dieren in het klein verkoopt. Couteau
_de — iere, mes , dat van beide kantes
fnijdt ; prov. mensch, Welke het met beide partijen bonds. , en met geene van
beide goed went.
Triple, adj. et in. driedubbel,drieVoud, drie.
maal zooveel. Des souliers a — semelle,fchnenen met drie dubbele zolen. Neuf est le —
de trois, negen is het driedubbel van
drie. 11 faur payer le —, men moot het
drie dubbel betalen. Le prix est augmen.
to du —, de prijs is drie dubbeld vertneerderd , verhoogd. — croche , t. de mus.
muzijknoot met een driedubbel haakje van
beneden, en waarvan de waarde de helft
is van die met eenen dubbelen haak , eels
tweeindertigfle.
Triplement, m. t. de fin. verdriedubbeling .
vr.4derde verhooging der fchatting , vr.;
adv. op eene driedubbelde of drievoudige
wijze. Il est — coupable, hij is dries•
dubbel fchuldig.
Tripler, v. a. dtiemaal verdubbelen , vet.*
hoogen , verdrievoudigen , verdriedub.
belen. Si vous le fakes je triplerai la somme , zoo gij het doet , zal lk de fom drie.
maal verdubbelen ; v. n. driedubbel wort,
den. Ses revenus ont triple depuis, zijne
inkomsten zijn federt driedubbel gewora
den , hebben zich driedubbel virmeerderd,,
Triplicata , m. t. de fin. driedubbele van eea
nig fchrift , o. uitvaardiging , yr.
Triplicite , f. driedubbelbeid, drievoudig..
held ; t. d'astr. Les signes de —, de drie
hemelteekenen 1,an gelijke beteekenis. Le lion , le sagittaire et le Mier sont
des signes de— , de leeuw, de boogfchut.
ter en tie ram zijn .teekenen van gelijke
beteekenis; t. de theol. Dans la J. Tri•
nice, it y a — de personnes, mais it n'y en a
pas — de substance, in de H. Drielen.
held is drievoudigheid der perronen ,
niaar niet drievoudigheid in wezen.
Triplinerve , e, adj. t. de bot. met drie naden.
Triplique , f. t. de pal. derde antwoord, 0.
wederlegging van de swede verwering,vr.
Tripliquer, v. n. t. de pal. op het tweede
verweerfthrift antwoorden, het derde
verweerfchrift inleveren.
Tripoli, m. t, de miner. tripelaarde , roodachtige aarde ont mctalen to polijsten , yr.
Tripolir, v. a. t. de bij. met tripelaarde fchoon
makeu.
ken .
(eenen fleen , fiijpen.
Tripolisser, v. a. aanzetten, fcherpen op
Tripolium, m. t. d'hist. nat. flarkruid, dat
op tnoerasfige plaatfen groeit, o.
Tripont, zie Tripotage.
Tripot, m. (jeu de paume) kaatsbaan, yr.;
fam. iron. fpeelhuis, flecht gezelJchap, o.
knip, yr.;, t. de sal. groote fleenen kelp,
Yr. ; fig. fam. Quand on le met sur cette
matiere-lä , it est dans son —, wanneer men
hem op deze flof, dit onderwerp brengt ,
is hij to huis. Battre tin homwe dans son
—, iemand in zijne kunst, dicta/ bores:
anderen verftaat, overtreffen.
Tripotage , m. fam. vui 1, onaangenaam men.
gelmoes van verfcheidene dingen, v. gomars, 0. morferij , yr. je ne mangerai
pas de ce —, ik wil van dit mengeltnoes
niet eten; kuiperif, konkelarif, vr.
Tripoter, v. a. et n. morfen, door' elkander mengen ; knoeijen, konkelen ., hutfelen. Les enfants ont tripote ici avec de la
terre et de l'eau, de kintioren Whets bier
Nunn 2
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met aarde en water gemorst; fig. fam.
C'esc lui qui a tripote tout-cela, hij beef:
dit alles zoo gekonkeld.
Tripotier, m.—iere, f. meester van de kaatsbaan, vrouw van een fpeelhuis, enz.
Trips,
t. d'hist. nat. kleinfle infekt met
vlerken in de bloemkelken, o.
Tripsaques, m. pl. t. d'hist. nar. grasplanten.
Triptere, adj. t. de bot. met drie vleugels.
Triptaronote, m. t. d'hist. nat. visfchen met
vinnen aan den onderbuik.
Tripterygien, adj. t. d'hist. nat. Poisson —,
visch met drie vinnen.
Tripudier, v. n. boersch danfen.
Trique, f. pop. knuppel, m. 11 prit tine —,
et it alloic lui en donner, hij nam eenen
knuppel, en wilde hem daar mede flaan.
Trique-bale,
t. d'art. gefchutwagen.
Trique-madame, f. t. de bot. (tripe-madame)
huislook, e. kleine donderbaard.
t Triquehause, Tricouse, f. zie Gudtre.
Triquenique , f. kleinigheid, beuzeling
vr. twist over niets, 711 ; pop. Its se font
des — a, zij twisten om des keizers baard.
Triquer, v. a. nitfchieten, uitzoeken, in
foorten verdeelen; ender elkander mengen. — le bois, het bout naar zijne foort
uitzoeken, uitfchieten.
Triquet, m. britsplank, fmal plankje,
waarmede men in de kaatsbaan fpeelt,
0. driehoekigefthraag, vr.fielloadje met
touwen tegen eenen muur vastgemaakt
(chevalet) ,
Triquêtre, adj. t. de bot. driehoekig, driekantig. Fenilies s, driekahtige bladeren ; driebeenig , driepootig; vereeniging van drie dijen met hare beenen en
voeten , zoo als men wet op oude menten vindt.
Triquoises, f. pl. t. de marech. [sort van zeer
fnijdende tang om fpijkers nit to halen
of of to fnijden.
Trirêgne,m.paufelige driedubbele kroon,vr.
Trireme, f. t. d'ant. foort van galei met
drie rifen roeifers , met drie paar riemen.
risagium ou Trisagion, m. t. de lit. drienu/al heilig, lofzang , waarin de steam
heilig driemaal herhaald is.
Trisaieul, m.—e, f. overoudgrootvader,, overoudgrootmoeder.
Trisannuel, le, adj. t. de bet. driejarig.
Uric plante — le, eene driejarige plant.
Trisarchie, f. regersng van drie perfonen.
Trisca'e, m. t. d'hist. nat. zekere Jiang, yr.
Trisection f. t. tie geom. d'alg. verdeeling,
doorfnijding in drie deelen.
Trisme, m. t. de med. fluipachtige bijeentrekking der kinnebakken.
Tristueg;ste , t. d'impr. middelbare kanonlotter ; adj. t. d'hist. anc. driemaal ,
zeer greet , bijnaam . die de oude Grieken gaven aan den .Egyptifchen
rills.
Trisenet,
t. de med./cart van maagpoeder,, o.
Trisolympionique, tn. t. d'ant. kampvechter,
die driemaal den prijs in de olympifi.he
fpelen behaald heeft.
Trispvte au Trispaston , nt. t. de mec,,blok,
o. winde met drie rollen, vr.
Trisperme, adj. met drie zaden. Fruit —,
vrucht , welke drie zaadkorrels draagt.
Trisi)lanchörique , adj. t. d'anat. Ned
groote fpier tusfchen de ribbon.
T riase, zie Drosse.
Trissyllabe oa Trissyllabigue, adj. driest-
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tergrepig. Un mot —, eon wand MX
drie lettergrepen.
Tristamie, f. droevige kleur.
Tristan, m. t. d'hist. nat. dagkapel, yr.
Triste, adj. treurig, bedroefd , droevig ;
droefgeertig , zwaarmoedig , bedrukt;
Il est bien — de la mort de son enfant, hij
is zeer bedroefd over den dood van zijn
kind. Il a le Nisage
hij beef: een
treurig gelaat. Il a perdu son argent, it
fait — mine, hij beef: zijn geld verloren, hij maakt een droevig gezigt. Un
chant een droevig, treurig gezang.
Mener fine vie —, een bedrukt, droef..
geestig Leven Leiden. Il fait fin temps —,
het is een droevig, betrokken weder. Sa
chambre est bien zijn vertrek is zeer
donner, in het geheel niet vrolijk; fam.
Ce:pcAte a choisi tin sujet de pante , doze
dichter beef: een droog, armzalig on•
derwerp tot zijn gedicht gekozen; prov.
est comme on bonnet de nuit sans
coUfe, hij is van bedroefdhaid, zwaarmoedigheid nedergeflagen.
Tristement , adv. droeviglijk, treuriglijk,
jammerlijk. II nous regardoit
hij
zag ens treuriglijk can. I1 vit
hij
leeft jammerlijk, erbarmedijk.
Tristesse, f. droefheid , treurigheid, near.
flagtigheid, bedruktiteid. 11 est accablO
de , hij it van droefheid overflelpt.
La — est repandue sur son visage, de ndr.
flagtigheid , zwaarmeedigheid is op zijn
gezigt verfpreid.
Trisulce, adj. words van viervoetige dieren
gezegd, Wier hoeven in drieen verdeeld
zijn. Le rhinoceros est on animal —, het
neushoorndier , de rhinoceros is een de iehoevig dier.
Trisule ou Seltriple, m. t. de chim. drie.
voudig zout, zout door twee verfchil•
lende zouten voortgebragt. Tons les sell
ammoniaco • magnesiens soot des s, al
de falmiakbitter zouten zijn drievoudi.
ge zouten.
Tritdophie, f. t. de med. foort van derden•
daagfche koorts.
Triternd , e adj. t. de bot. Feuille
de,
driemaal in drian verdeeld blad.
TritheIsme , m. ketterij der genen, die
geloovez.,dat de driegoddelijke perfonen
drie Goden zijn; Driaenheid.
Tritheiste, m. ketter die gelooft , dat de
drie goddelijke perfonen drie Goden
zijn.
Triticite, f. t. d'hist. nat. fleen gelifk eons
korenaar, m.
Tritome, f. t d'hist. nat. kever, dien men
vied: onder de fchors van eenen ouden
wilgenboem; t. de chic. werktuig der
wondheelers veer oorziekten, o.
Triton, t, de m)th. Triton (zeegod); t.
de mus. drieklank; t d'hist. nat. fahoone
vogel van Kieuw-Spanfe, die op drieder.
les wijze zijn gezang verandett ; t. de
mar. werktuig in ,811 nitgevonden, ore
onder water se blifven,zoo tang men wil,o.
Tritonie, f. t. d'hist. oat. fleenfiak.
Tritri, m. t. de pdch. keit van riviervisch,
die door, eenen flornswind in de zee ge.
dreven wordt, yr.
Tritrille, m. foort van kaartfpel, o.
Triturable, adj. t. de chim. dat verbrijzcld,
tot'poeder ken gemaakt worden.
Trituration, f. verbrifzeting vermaling.
La du poivrp avec uu piton, de vet.-
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hrifzeling van de peper met den Pm.
Peres; t. de ton. blok der ku'pers met
per ; t. de med. La — des aliments dans
drie pooten om de duigen op to fchaven.
l'estomac, de vermaling der fpijzen in Trochile, `Trochille, m. t. d'hiss. nat. bloemde maag.
zuiger; d'arch. zie Scotie.
Triturer, v. a. t. de shim. verbrifzelen, Trochilites, m. p1. t. d'hist. nat. trochiliet,
verfleende fchelp.
vermalen, klein flampen.
t. d'anat. klein uitfleekfel van
Triumfette f. t. de bot. foort van lelie, Trochin,
door den ontdekker van dien naam (17x7)
het fchouderblad des bovenarms , o.
aldus genoemd.
Trochinien ne , adj. t. d'anat. daartoe be.
hoorend.
Triumvir, m. t. d'hist. Rom. drieman. Cesar, Pompee et Crassius furent lee pre- Trochisque , m. t. de mód. artlenijkoekje, 0.
miers — s (qui partagêrent entr'eux le gou- Trochite , t. d'hist. nat. trochiet, fleets
vernement de la republique de Rome), Ceals -Pen drifftol of wiel , met een gat in
het midden.
far, Pompejus en Crasfus waren de eerfle driemannen (die de regering vats de Trochiter, m. t. d'anat. groat uitfleekfel vas
.Romeinrche republiek onder elkander
het rchouderblad van den bovenarm, o.
verdeelden). (behoorend. Trochiterien, ne, adj. daartoe behoorend.
Triumviral, e, adj. tot het driemanfchap Trochleateur,, zie Trocleateur.
Triumvirat, m. driemanfchap , o. Le — Trochlee, f. t. d'anat. zie Poulie de l'oeil.
d'Octave , d'Antoine et de Ldpide a Ro- Trocholde , f. (lees troko . ) zie CycloIde.
me, het driemanfchap van Octavius ,
adj. r. d'anat. Articulation —, wanneer
tintonius en Lepidus te Rome.
een been in de holligheid van een an.
der fleck:.
Trinre , m. t. d'hist.- nat. visch van die,
Trocholique, f. (lees troko.) t. de med. p.
Welke de buikvinnOn niisfen.
u. leer over de kreitsvormige beweging.
Trivalve, adj. t. de bot. met drie Yakken.
Trivelin,m.lustige perfoon in een fchouwfPel. Trochure , f. t. de chat. trosfige takken van
Triveliliades,f.pi. grappige,lustige gebaarden
het gezigt van een hert, het gewigt van
in de fchouwfpelen.
een hert ivanneer het zich in tresii*
of bosfen op het hoofd verdeelt.
Triventee ou Triventre,
t. d'anat. (pier
Trochus, m. (lees Trokus) t. d'hist. nat.
met drie buiken.
driefprong ;
Triviaire , adj. Carrefour
zeeflakkehuisje , gelijk een drijf- of prik•
tol, o.
plaats, waar drie firaten, wegen
Trocleateur,, m. t. d'anat. de bovenfie of
• loopen, zamenloopen.
e , adj. gemeen , laag , plat. C'est
grootfle fchuine oogfpier, yr.
une expression — e, dat is eene gemeene Tro g ne ,
t. de bot. keelkruid, o.
uitdrukking. Details — viaux, flechee Troglodite, m. naafi: van een oud yolk van
kleinigheden.
dat de holen bewoonde ; fig. berg.
Trivialement, adv. op eene gemeene wifze,
lieden, holbewoners in Zweden, in Po.
getneentjes. Vous parlez bien gij fpreekt
len; t, d'hist. nat. winterkoningje wei.
nag greeter dan le roitelet.
zeer gemeen.
Trivialite s f. gemeenheid , gemeene , platte Trogne, f. tronie; pop. bakhuis, hatelijk,
verzopen gezigt, o. Une rouge —, ou
uitdrukking.
enluminee, een verzopen, rood, painTro, m. yioot te Siam, yr.
achtig gezigt.
Troc , m. railing, verwisfeling, y r. Fai.
re un — avec q. q., eene ruiling met ie- Trognon, m. klok- of kernhuis, a. Le
de pomme , het klokhuis van eenen ap.
veut
faire
un
—
de
sa
monmand-doen. Il
pel ; hart, o. fironk,m. de thou, Roof.
tre contre ces livres, hij wit zijn horo.
fironk; pop. Voila un joli petit —, dat
'ogle tegen deze boeken verruilen. Donis een aardig popje(vaneenjongmeisje).
ner un cheval en — pour une voiture, een
paard in ruiling tegen eenen wagon, een Trogossite , m. zie Cadelle.
riftuig geven. — pour —, ou — de gen- Trogule, m. t. d'hist. nat. nieuw geflach: van
infekten, foort van mijt, yr.
til-homme, ruil om ruil. J'ai perdu au
ik heb bij de verwisfeling, ruiling Trois, adj. drie; derde. — hommes, dtitt
menfchen. Marchez — a, en, —, gaat
verloren.
drie aan drie. Nous avons aujourd'hui le
Trocar,, m. t. de chir. driekant /pits werk— du mois, wij hebben van driag den
tuig der wondheelers cm het water of
derden der maand ; m. de drie. Ce pa.
te tappen.
quec est marque d'un dit pak is met
Trochaique, adj. (lees Trokaique) t. de poet.
eene drie geteekend. Un — de pique,
,anc. Vers vers met eenen korten en
fchoppendrie. Guillaume — (pour trot.
eenen langen voet.
siême) Willem de derde. Page —, de der.
wochanter,, m. (lees trokanter) t. d'anat,
de b ladzijde.
dijbeensdraaijer; uitflek van het dijTrois deux, t. de mus. Mesure
dris
been, a.
tweede takt, maat. (achtlie takt.
Trochanterien, ne, adj. t. d'anat. tot het
Trois huit , t. de mus. Mesure a — dria
uitflek van het dijbeen behoorende.
Trochantin , m. de kleine dijbeensdraaijer. Troisiême, adj. derde. La — nuit, de dertie nacht ; s. de derde. II est le — .de sa
Troche, m. t. d'hist. nat. zekete eenfchaliclasse, hij is de derde van zijne klasfe;
ge fchelp. — dolabriforme, de fcheepsvlag.
La — se classe), de derde klasfe. 11
Trochee, f. (lees trokhe) t. de poet. anc. eeest en —, hij is in de derde klasfe,
ne Lange en eene korte lettergreep of
rchool.
C'est un bon —, hij is een goovoet in de Griekrche en Latijnfche dichtde van de derde fchool. (de p/aat.r.
moat; n:enigte flehgels op eenen
Troches, f. pl. t. de chas. drek , van het ros Troisic.-mement , adv, ten derde, in de dergedierte in den winter (fumees d'hiver), o. Trois.quarres, f. driehoekige vijl.
Trochet, m. trot of Los vruchten, bloomer: Trois-quarte , f. driehoekige grove vijl.
op genes boom. UR — ,de poires, een eras 7 Trois quarts, m. zit, Trocar.
TroisISTnnn3
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Trois-seize, adj. e. de mos. Mesure a —, drie Trompetbur,,
zie Buccinateur.
zestiende takt.
Trompette, f. ;romper, bazuin. Sootier de
TrOler, v. a. met zilch Jiepen (zonder nodla —, op de trompet blazen. Emboucher
zakelijkheid). Il le trOle par tout, hij
la —, de trompet can den mond zotten;
fleept hem overal mede; v. n. heen en
fig. met eenen hoogen tools beginners; hi'
weir loopen, drentelen. 11 ne fait que —
die alles vertelt. Deloger sans —, met
tout le long du jour, hij drentelt, loops
eene flille from verhuizen, flilletjet
den geheelen dag rond.
weggaan. La — heroique (poesie Opique),
Trolle, f. t. de chas. Aller a la —4 , het flaheldendicht. La — sacrie (la lyre sacree),
ken der banden, het los waken der honde heilige dichtkunst ; aanbreriger,
den, om het hers op to fporen; m. t. de
hij „die alles wat .hij weet „ overbrengt.
bot. plant van het geflacht derpoleiandrie.
Entonner la —, hoogdravend fpreken,
Troller, v. a. t. de chas. de hoiden los ma1'6. 171-liven; prov. A gene de village —4- de
ken, om het p ert to vangen, hunne banbois , dat is voor boeren- good genoeg,
den Aiken; t. d'agr. foort van teenen mat
men meet seder naar zijnen float be.
maken op in den grond geflagene paten.
dienen. 11 est secret cornice ung
Trombe, F. d'eau ou — marine ou -de met,
is een (Flapper, die alles vertelt. has-waterhoos (Siphon on Syphon) ; de phys.
moniense, zie Saquqbute. — parlante (poi.
— de terre ou terrestre, wervelwitid; t.
to voix), fpreektrompet. — marine, -zeede mos. trombezekermuzijkinftrument,
trompet , bazuin;
d'hist, nat. zie Rue.
eirs;ze kere visch, zeepaard ;
den teen hebbende van eene bedekte pack.
troll:pet:tier.
Trombidion, m. t. d'hist. nat. foort van in- Trompeur, m, et adj. — euse , f. bedrieger,
opligter, bedriegfler; bedriegelijk. Vous
fekt, dot in ilmerika in de roode verw
gij zijt een bedrieger. Il a
gebruikt wordt, o.
kites un
le visage —, hij heeft een bedriegelijk
Tromblon, m. t. d'ard. foort van donderbus,
gezigt. Ce sont des paroles — ses, 4t
yr. dik pi (tool met eenen wijden mond ,
zijn bedriegelijke woorden; prov. A —,
Trombone , m. zie Saquebute.
— et demi, als men film is , meet men
Trombus, tn. t. de chir. klein gezwel, opt.
er flirn tegen wezen of eenen bedrieger
flaan door eene adYrlating , o.
verfchalken; t. d'hist. nat. foort van zeeTrompe, f. (cor, de chas:e) jags of waldho.
brafem. .0. het begin van eels gewelf.
ten, m. trompet , yr. Publier Lille chose a son
de —, met trompettengefchal afkondi- Trompillon , m. t. d'arch. klein rondgewelf,
gen; wereldkundig maken; fain, lets nit- Tronc, m. f/am van eenen boom. On &eau.
ph les branches, it ne reate plus que le
bazuinen. La — d'un elephant, de fnuit
men heeft de takken afgegehakt, daar
van eenen oliefant; fnuit der infekten.
blijfe niets meer, clan de flans; prov. 11
La — des mouches , de Inuit, fiekel der
vaut mieux se tenir, s'attacher, au — on au
vliegen ; t. d'hist. nat. zekere fchelp; mondBros de l'arbre qu'a ses branches, het is
trompet ,fialen of ijzeren fpeeltrompje,
borer wanne,er ysen icis oats den ko-ofdzie Guimbarde; t. d'arch. vooruitflekend
perfoon loud; ; hettz is beter het zekerfie
rend gewelf, o.; t. de forg. foort van
to kiews; het is beter de algevseene leer
pijp, die gelijk een blaasbalk, het runtto volgen, dan eene bijzondere mooning
in eenen Jineltoven aanblaast; t.d'ant.
of fe kte aan• to hanger ; t, d'anat. romp
—tieTalop,
zie Oviduc.
van het ligriaaam zonder hoofd, armen
Trompe-l'oed, m. oogbedrieger,, fchilderij,
die verfcheidene voorwerpen, nadat men
en heenen ; t. d'arch. — d'une cologne,
fchafe eener zuil; armbus in eene kerk,
zich voor dezelve plaatst , voorfielt.
Tromper, v. a. bedriegen, misleiden. —au jeu,
yr. Jeter un sou dans le —, eenen fluiver
in de armbus werpen ; t. de genial, fl,am
in het fpel bedriegen. Ce drap ne vaut rien ,
(race). Ces deux families-ou maisons sortent
on vous a trompe, di t lakes; deugt niets, men
du mouse doze twee huizen hebben eeheeft u bedrogen. Je me suis laiss'è —
nen gemeenfchappelij kenitain offlamvader.
par ses promesses, ik hob mij door zijne
beloften laten vsisleiden. 11 a trompe no. Tronche, f. t. d'arch. blok, greet fink °shewerkt bout , ruin blok , fluk hour, o.
tre attente, hij heeft onze verwachting
bedrogen; t. de man.- un cheval, een Tronchet, m. blok, hakblok der kuipers op
(zonder fcizabben.
drie pooten, o.
paard fchielijk, onverwacht doers omkeeren. Se —, v. r. zich bedriegen, het Tronchon, m. t. d'hist. nat. zekere zeevisch
mis hebben, eenen misflag begaan, dwa- Troncon , m. Romp, afgefneden of afgebrolen , mistasten. Si je ne me trompe, vous
ken fluk, o. Un d'epee, een afgebro.
ken flak van eenen degen; moot (van
l'avez fait, zoo ik mij niet bedrieg , hebt
gij het gedaan. 11 s'est trompe clans son
visch), Un — de brochet, eene moot
calcul, hij heeft zich in zijne rekening
fnoek. Couper un sanmon par — s, eebedrogen. Vous cons trompez , mon ami,
nen zalm in meson fnijden; t. d'arch.
Les — s d'une colo gne, de a, s of 4 fiuke
gij begaat eenen misflag, mijn vriend.
ken, waarnit de fchaft eener zuil beSe — de date, de chemin , in de dagteefiesat ; t. de marech. het dikke ebnde, de
losing, in den weg dwalen. Jo puss me
110772P van eenen paardenflaart.
ik kan dwalen, mistasten.
Tromperie, f. bedrog, o. bedriegerij, mis- Tronconner,, v. a. in zuilen of melon fnijden.
hiding, verfc/talking , yr. 11 y a de la
—une anguille,eenen paling in motets fnijden.
prenez y garde, daar fieekt bedrog TrOne, m. troon, koninklijke rijkszetel.
Le roi itoic assis sur son —, do koning zat
emitter, neem u in acht. Je reconnus sa
- ik herkende zijne misleading.
op zijnen troon. Monter au —, den croon
Trompes, f. pl, buizen der baarmoeder.
beklimmen; fig. Monter sur le —; parve.
Trompeter, -v, n. met trompettengefchal
nir au —, aan de regering komen. —epic.
copal, de bisfchoppelijke troon of fioel ;
sitroepen, bekend maken; fig. ultbazuinen , rachtbaar maken; fchreeuwen al', pl. troonen en heerfchappijen, eene orde
1 der eyeless; hoogge magi, yr.
sea arend, kraan yogel.
Tr&
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Tr8niête,f. d'art.fchietgat eener batterifo.:
zips horologic verruild. 11 a trocind
inzatnelaar#er van aalmoezen met eene bus. f ci contre vela, hij heeft dit tegen dat verTronquer,, v. a. afknotten, affnijden, ver -wisfeld, geruild; t. d'epingl. — les aiguilnnnken. Les Goths tronquerent la piales, de doorgeflagene oogen der naalden
part des statues de Rome, de Gothen vet-reinigen ; prov. — son cheval borgne conminkten de mees t e flandbeelden der Rotre un avenge , eene flechre ruiling doen.
'seinen; t. de bias. Des arbres
ees,
Se —, v. r. verruild worden.
afgeknotte , aan beide einden afgehakte Trognet, m. t. de couv. [sort van bok, floel
boomen; fig. Il a tronquó ce livre, hij heeft
der leidekkers, wanneer zij op den top
dit bock verminkt, vervalscht, belnoeid.
van een dak werken.
Trop, adv. te, te zeer, al te veel, te Troqueur, m. — ease, f.
ruilfler;
overvloedig. Vous marchez
vice, gij
verruiier, verruilirer; t. ci'epingl. foort
gaat to Intl. 11 est — riche, hij is al to
van priem cm het oog in eene naald teJlaan.
rijk. 11 a — bu, hij heeft to veel ge Troscart,
t. d'hist. nat. zekere waterpiant,
dronken. Cela n'est pas — bien, dat is
foort van biezen (jou faux).
niet al te wet. Vous offrez — pen de cet- Trot,
draf; het draven. Aller le —, au
te maison, gij biedt to weinig voor dit
draven, in den draf rijden. lMettre
hut's. Fen ai
ik heb daarvan to veel.
een paard in den draf
ten cheval
Cela est de beaucoup
pen, dat is veel
brengen, laten d raven; fig. 11 le mene
te
weinig.
11 vaut mieux se taire que de
grand —, au grand —, hij geeft hem veel
parler , het is beter te zwijgen, dan
te does.
to veel te [preteen. 11 n'en a ni
Trotiner, v. a. draven; v. n. weinig en dik.
peu, hij heeft noels te veel rock to wetlei/1s gaan; fchielijk met kleine 'lappets
nig; hij heeft juist zoo veel hij hebben
loopen.
moot. Le d'esprit ne l'incommode point, Trottade , f. fam. klein toertje , uitgapje te
het overtollige verfiand is hem niet in paard of in een sijtuig, o.
den weg; fain. Par —, te veel, al te. 11 I rotte, f. pop. eindwegs, o. flreek, yr. ,11
est par — enuuyeux, hij is al te lastig;
y a one bonne — d'ici jusque la, het is e e n
prov.
est—, te veel is te veel, teveel
goed eindwegs van bier tot daar.
doet nadeel. ?lien de —, niets to viol ; Trotte-cherniu, m. zie Motteux , Cul Blanc.
men moot in niets to veel doen, te ver trotte-menu,
trippehr, die kleine fla:pe
gaan.
gratter cult,
parler nuit, al te
jes doet ; acij trippelend als eene 171fli S.
'eel is ongezond; a. tn. Otez le —, nem" Trotter, v. n. draven, op eenen draf
het al to vele, het overvloedige weg. 11
een paard laten
pen. Faire —
se plaint du — 2 hij beklaagt zich over het
draven. On cheval qui trotte menu, a peal to vele.
tits pas, een paard dat eenen korten draf
Trope, m. t. de rhet. figuurlijke uitdruk.
gaat ; fig. fans. veel loopen en droves:. 11
king, fpreekwijze. On dit par — cen t voitrotte route la journee , hij loop: den ge
les pour cent vaisseaux, men zegt in eene
heelen dag fond, dan is hij hier , dan
figuurlijke uitdrukking ,figuurlijker wij.
lveder daar ; fehielijk met kleine gap •
Ze gefproken, honderd zeilen voor
jes gaan.
derd fehepen.
Trotterie, f. kleine loop, kleine gang , no.
Trophee, m. t. d'ant. zegeteeken , eerteeken, Trotteur,
t. de marech. dra p er, draflooper.
o. Le — d'une victoire, het zegeteeken Trottin , m. pop. loopjongen, kleine eongen,
van eene overwinning; t. d'arch. Dresser
lakkei, die do boodfchappen duet.
élever, edger on
een zegeteeken Ever. Trottoir, m. hoog voetpad, kleine fieentjei
gadering van krijgswapenen) kunstigtijk
aan de kant der huizen in de flraten ,
oprigten om to dienen tot een gedenk.
enz. ; fig.. fam. Etre sur le —, rp den geeteeken van eene overwinning; fig. Faire— den weg zijn; op den weg zijn om zijn
de q. ch., ergens op roemen. Loin d'avoir
gJuk to maken. Cette fine est sur le —,honte d'une si lathe action, il en fait
dit meisfe is huwbaar. Cette affaire cst
5
Verre van zich over zulk eene laaghartige
deze zaak is op de baan, daar
sur le
daad to fchamen, fnoeft hij er op, is hij
wordt vest van gefproken.
er hoogmoedig op.
Trou, m. gat , hot, o. opening, yr. Faire
Trophologie, f. t. de med, door de genees .
en — a on niur,, en terre, een gat in cc.
kunst voorgefchrevene eetregel.
nen muter , in de aarde maken. 11 y`a
Trophosperme, m. t. de bot. zie Placenta.
—a votre
er is een gat in sow kleed.
Tropique, ma . keerkring. Le — du canLes — s d'une flute, de gaten van eene
ter, de keerkring van den Areeft ; adj. t.
flair. Le renard, la taupe, le lapin a creud'astr., Armee
tijd tusfchen twee dagsa ici ten trou dans la terre, de vos, de
en nachteveningers; t. de bot. Flantes
viol, het konijn heeft hier een gat,
s
planten met veranderlijke bloehot in de aarde gegraven ; fig. fain. ou
men (die zich des morgens openen, en des
prov. Boucher on
eene fchisld betalen.
avonds oseder fluiten).
Faire un — a la June, heimelij k weggaan,
Tropisce,
t. d'hist. eccl. tropist , ketter,
wegloopen 7 met de noorderzon vertreke
die de woorden der inzegening bij het
ken. Boire comme un
fierk, geweldig
avondmaal figuurlijk houdt.
zuipen. Ne voir qfie par le — d'une
Tropologie , f. zedenleer, verhandeling over
teille, geene kennis tan zaken hebben.
de zeden ; t. de med. voorfchrift voor de
Mettre la piece auprés du —, het middel
levensregel, 0.
aan de onregte plants aanbrengen ; cone
Tropologique, adj. t. de rhet. verbloemd,
zaak verkeerd beginner:, niet de regte
oneigenlifk, figuurlijk , leenfprakig. Un
mtddelen gebruiken. Une souris qui n'a
sons
een kuurlijke zin; tot de zequ'un — est bienthc prise, eene tnuis , die
denleer behoorende,
maar een gat heeft, is welhaast gevanTroquer, v. a. ruilen, verruilen, vetwisgets; men moot zich op wear dan gene
Aim 11 a troqu4 sa montre, hij heeft
weeze weien to helpen; die maar eon elk
N1211114
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witwtg wee p , konst niet ver. Aetant de
s, autant de chevilles, zoo peel gaten,
zoo p eel fpijkers, words van lieden gezegd, die op alley weten to antwoorden,
die overal uitvlugten op weten; nest,
he!, flecht huis, o. Ce n'est pas une maison, ce n'est qu'un —, het is gees huis,
het is maar een nest. Le — du cul , het
aarsgat; t. de mar. — d'un chat , foldatengat in de mars. — de la civadiere, oog
of watergat in de blinde. d'écoute,
fchilpad van de groote fokkeichoten.
Troubadour, m. oud minnezanger nit Provence. Les — s alloient de chateaux en chateaux pour y chanter leurs poemes, de trot".
badours gingen van kasteel tot kasteel
om hunne gedichten to zingen.
t Troublation , f. zie Tumulte.
Trouble, m. onrust, verwarring, wanorde,
beroerte, beroering, oneenigheid, onte
fieltenis, yr. Vous etes cause du , gij zijt
oorzaak van de verwarring. Mettre le —
dans une sociate, wanorde in een gezelfchap brengen. Les — s d'une maison, de
oneenigheden in een huis. Exciter des — s
dans un kat, beroeringen, onlusten in
eenen flaat verwekken. Le — de son coeur
se remarquoit sur son visage, de onrust,
ontfieltenis van zijn hart toonde zich op
zijn gezigt; t. de jets. Jouir d'un bien
sans —, in ongejloord bezit van een good
zijn; t. de pech. zie Truble.
Trouble, adj. onklaar, drabbig , troebel,
beneveld. Eats, vin onklaar,.troebel
water, wijn. Son urine est —, zijne pis,
zijn water is drabbig, troebel. Avoir
la vue , een duister gezigt hebben, niet
duidelijk mien. L'air, le temps est —, de
lucht, het weder is donker, beneveld,
duister.
Trouble-eau,
t. de pech. polsflok der visfchers.
Trouble-fete, f. vreugdefleorder, breekipel,
onrustverwekker, vreugdefloring, yr.
Troubler, v. a. roeren, onklaar, drabbig
shaken. On a trouble la biêre en remnant
la cruche, men heeft het bier onklaar geInaakt door de kruik to fchudden.
via trouble , drabbige wijn; fig. floret, ,
beroerte verwekken, verwarring flickten, verwarren, verontrusten. Lela a
trouble mon repos, dit heeft rnijne rust
gefloord. — ?esprit, zinneloos makers.
La peur lui avoit trouble la raison, de vrees
had hem het verflanel, de reden verward.
Se —, v. r. onklaar worden ; in verwarring komen; duister worden, betrekken.
Le yin se trouble, de wijn words onklaar.
Le temps se trouble, het ,weder words
duister, de lucht betrekt.
Trou p e, f. wijde opening in eene hog of in
een bosch ; t. mil. Le canon fit une — dans
les Tangs de rennemi, het kanon maakte
eene 'elide opening, een groot gat in de
gelederen des vijands.
Trouelle, f. t. de pech. flak tusfchen de mazen van een net, om het open to houden.
Troller, v. a. doorboren , een gat, gaten
waken. Les voleurs out troue la muraille,
de dieven hebben een gat in den muur
gemaakt. Des bas troues, koufen met gaten.
Trouille, f. t. d'econ. het dik , de droefem ,
die van kool- of oliezaad na de looking
° verb's:1ft ; pl. oliekoeken poor de koeijen.
Tronillote, 1. t. de .28ch. zeker vischnet
,gobbet Dolt wel chaudiere get:wads

TR0
Tron-madame, in, zeker ftel is Frankrifk,
met gaatjes of 13 poorten en al ballet•
jet; de safe! zeive , waarop dit word:
gefpeeld.
Troupe, f. hoop, troep, m. bende, fchaar,
y r. Une — de voleurs, eene bende dieven.
Une — de paysans , een hoop boeren. Une
— de comet-liens, een troep tooneelfPelers.
Aller en —, bij hoopen gaan ; t. mil. Une
— de gens de guerre, eene fchaar krijgs•
lieden; pl. troepen, krijgsvolk, krijgs•
benden, foldaten. Ce prince a de belles
s, deze vorst beefs fchoene troepen,
fchoon krijgsvolk.
Troupeau, m. kudde, yr. Un de brebis,
eene kudde fchapen. Le berger du —, do
herder der kudde; fig. Le — de Jesus
Christ, de kudde, de gemeente , de kerk
van yezus Christus. Ce pasteur,, ce
re a soin de son —, deze predikant, dezo
pastoor zorgt poor zijne kudde, gemeente.
Troupelet , m. kleine kudde, yr.
Troupiale, m. t. d'hist. nat. vogel , foort van
fpreeuw,, van het geflacht der weduwaals.
Trousse, f. bundel, tn. pak, o. Une — do
paille, de foin, een bundel flew, hooi.
Une — de liege sale, een pak vuil linnen,
de barbier, barbserskoker, mesfentas,
in., — peignes , kamzak, m.; pijlkoker
(earquois). Tiler des fleches ,d'une plje
len nit eenen koker halen ; korenwortet
met verfcheidene takken; pl. Les — s
on chausses de pages, eertifds korte en go.
plooide brook van eenen flaatsjonker of
page, y r.; fam. Etre aux — s de q. q.
iemand vervolgen, op de hielen mitten.
En —, adv. achter op het paard. ivietcre
q. q. en trousse derriere soi, iemand ach•
ter zich op het paard zetten. Donner la
— a q. q., iemand bedriegen, eene poet:
fpelen.
Trousse, e , adj. et part. fam. Bien —, wed
opgefchikt, uitgedescht. Un repas bien
een beknopte en zindelifke maaltifd.
een wel ingerigt ge.
Un discours bien
een net
fprek. Une maison bien
huisje.
Trousse-barre , m. bindhout , bout aan eon
einde gebogen om eon houtvlot zamen to
voegen, 0.
Trousse-galant, m. zie Colera-morbus,zekere
gevaarlijke ziekte in de Oost , yr.; t. de
marech. foort van pestbui 1 van binnen alas
de dijen der paarden, yr.
Trousse-pete , f. t. de mepr. klein meisje,
wifsneusfe, fnotneusje, o.
Trousse-pied, m. t. de mardch. voetriem der
paarden, om hen to beletten achter nit
to flaan.
Trousse.queue, flaartriem van.eenpaard.
Trousse-quin, m. t. de sell. achterfie bong
van eenen zadelboom.
Trousseau, m. bos of bundel. Un — de clefs,
een bos fleutels. Un flêches, een
bundel pijlen; uitzet dat men aan een
meisje ten huwelijk mode geeft. Son
est tout prét, haar uitzet is geheel klaar.
Trousser, v. a. opfchorten, opbinden, op.
ligten, °Makers, opbeuren, oppakken hetgeen hangs. Votre jupe tralne, trousseza
la, uw rok fleept, fchort, neon hem op. —
un enfant, eenkind de kleederen opnemen,op.
fleken (opdat het beter loopen kan); fig. fain.
fnel, fpoedig,fchielijk afdoen; wegrukken,
wegflepen , eg. nemen. Une maladie violento
l'a trousse en detajours, eons hevige ziekto
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tit heef) hob in twee dagen weggerekt
bevind mij wel met dies knock:, ik ben
oveggelleept. Il a ate trousse en malle, hij
to yreden met hem. Its se trouverent 4
is fchielijk geflorven. Les juges ont trous.
Anvers , zij ontmoetten elkander to
se cette affaire dans une matinee, de reg.
Antwerpen. Tout bien calculd, it se trou.
ters hebben deze zaak in eenen morgen
ve que vous me devez encore trois cent quaafgedaan. Si on le trouve it sera trousse
rante florins, alles wel berekend, vind
en malle, wanneer men hem vindt, zal
ik , dat gij mij nog honderd veertig
hij worden opgepakt, opgeligt. Il apprit
gulden fchuldig zijt.
qu'ou le cherchoit, it troussa bagage, hij Trouverre, Trouveur, m. naam der oude
yernam , dat men hem zocht , en pakte
dichters van Languedoc, ter onderfchei.
zijne biezen, maakte zich weg, vlugtte
ding van de troubadours.
weg ; t. de jard. un arbre , de afhangende Trouveur, m. zoeker, kleine yerreksiiker,
takken van eenen boom opbinden. Se -,
die op een teleskoop genet wordt, voorai
v. r. zich opfchorten, het kleed opnemen,
op die van Newton.
opfpelden. Troussez-vous de pear de vous Trox, rn. t. d'hist. nat. foort van kever,vr.
crotter, neem, fchort u op, uit greet van
- des sables , zandlooper.
u
to maken.
Troyen, - ne, f. t. d'hist. nat. Trojaner,
Troussis, m. opnaairel, opfleekfel , o. ons.
zekere kapel met rondo vlakken op de
flag , m. vouw, vr. (in kleederen). Faire
burst; t. de vign. foort van zwarte druif.
un
une robe, sea opnaaifel aan een
Tru ou Treu, in. zie Tribut , Subside.
kleed maken.
t Truage , m. t. de corn. tol van zekere
Troussoire, f. opgezette knevelbaard (relegevoerd wordende koopwaren.
ye-moustache), m.
Truand, e, f. (bas vienx) dagdiof,
Trouvable , adj. p. u. hetgeen men vinden kan.
landlooper, deugniet; t. de manuf. dwars•
Trouvaille, f. fain. vend,
hoot aan eenen weeffloel, tot eene voete‘
Il a fait une
bonne —, hij heeft eenen goeden vond
bank dienende, o.
gedaan; t. de mar. Droit de -, vend.
f. hoop bedelvolk, Ilecht
1• -Truandaille
regt.
volk, fa
Trouver, v. a. vinden, aantrefen, ontmoe. t Truander, v. n. bedelen, fchooijen.
ten. - un tresor, eenen fehat vinden.
Truanderie , f. bedelarij , landlooperij ,
a taut cherche ce livre qu'il l'a trouve, hij
fehooijeri'.
heeft book zoo lang gezocht, tot dat Truandine ou Triandine, zie Trident,
hij het heeft gevonden. Il le trouva sous t Truanger v. n. zich flecht, kwalijk be.
sa main, hij vend het *under zijns ban.
vinden.
den , het kwam hem onder, in de hand, Truau, m, t. de peck. foort van vischnet,
Je I'ai trouve, par hasard, dans le chemin ,
o. ; t. de coin. zekere moat van ander•
ik heb hem, btj coeval, op den weg ont half fchepel.
meet , aangetroffen. Il alla le - chez lui Truble, f. fchepnet, o.
hij ging hem in zijn huis opzoeken, hij Trubleau,
klein fchepnet o.
ging naar hem toe. Un enfant trouve,een True, m. trokfpel, o. foort van biljard.
vondeling, een gevonden kind; uitvin.
tafel, vr.
den , verzinnen, ontdekken. 11 a trouve Trucheman, m. tolk , vertolker. S'expliquer
no bon remade a ce mal, hif beef: voor
par un zich door eenen tolk verkladit kwaad een good middel uitgevonden ;
ren ; fig. fain. die in de plants van eenen
vinden, daarvoor houden, oordeelen. Je
anderen fpreekt.
trouve cela bon, ik keur, vind dat goed. Trucher, v. n. pop. bedelen, fchooijen.
Je lui trouve bon visage, ik vind , dat hij k"Trucheirr, m. — Buse, f. bedelaar,fchool.
een geed gezigt heeft. Je lui - de la fiejar; bedelaarfter, fchoeifier.
vre, ik vind, dat hij de koorts beef:. Truculentvadj. wild ; beestachtig,onbercheft.
Comment tronvez-vous ce via? hoe vindt t Trudaine, f. onbefchoftheid; kinderach.
gij den wijn? Il se trouve heureux, hij
tigheid; fpotternij ; adj. vrolijk.
hood: zich voor gelukkig. S'il trouve bon Truelle,_ f. t. de mac. troffel, nt...fruweel,
que j'y aille, wanneer hi/ het goed vindt,
o. bretee, getande trofel; fit. Ai.
dat ik er henen ga? fig. ou prov. Qui
mer la -, veel van bouwen houden. 11 a
bien fora, bien trouvera, die wel doer,
bien joue de la -, hij beef: reel gebouwd.
wel ontmoet. 11 croit avoir trouve la pie Truellóe, f. troffel vol.
au nid, hij meent wonder wat to hebben Truellette,f. kleine troffel,m.klein truweel,e.
gevonden; hij meant het geheim ontdekt Truffe, (anc.) Truffle ou Tartuffie , f. foort
to hebben. Vous trouverez a qui parley,
van paddegoel , die in de aarde groat.
gij zult vinden, zien, met Wien gij to
— rouge, floor: van aardnoot.
doen hebt.. 04 est-ce qu'il trouve tout ce t Truffer, v. a. bedriegen ; fchertfen.
dit? van waar haalt hif alles Trufferie, f. bedriegerij.
sat hij zegt? Vous le trouverez en vo- Trufette , f. t. de cons. foort van lijnwaad,a.
tre chemin, hij zal u dwarsboomen. On Truffeur,
bedrieger.
vous trouve a deux paroles, gij houdt sew Truffiere , f. land waarop trufrils,
,voord niet. Se -, v. r. zich bevinden,
floelen, aardnoten groeijen.
zijn, elkander ontmoeten, vinden. Je Truie , f. zeug of zog ; fain. pop. zeer di k.
m'y trouverai a six heures, ik zal mij daar
ke vrouw. - de la mer, zekere visch
em zes uren bevinden. Comment vous trouvan het geflacht der zeefchorpioenen.
vez-vous pr&sent? hoe bevindt gij u nu? Truite, f. forel. II y a des - s dans le Rhin,hoe vaart gij nt. ? Je croyois y etre seal,
in den .Rijn zijn forellen.
saumonde,
et it s'y trouva quantitd de monde, ik neeende
zalmforel.
daar alieen to zijn, en er was veelvolk, Truite, e, adj. met roods vlakken ,:rood ge.
Bone menigte menfehen. Il se trouve mai,
fpfkkeld. Un chien eels roodgefpik•
hij is nict wel. hij bevindt zich kwalijk.
kelde hosed.
Je mo trouve bien de ce domestique, tk Truiton, m. Reins lord, yr.
N nuns
Trul.
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Trulle, f. Vein vischnet, a.; kaiser van
den read der Griekfche keizers.
Trullisation, f. barijking van een gewelf
van binnen met mortelkalk; krutsfirepen,
infnijdrel voor het gips.
Trulotte, zie Trouillote.
Trumeau, m. t. de bouch. fchenkel van eenen
os of eene koe; t. d'arch. muur tusfchen
twee venflers, penant ;penantfpiegel, o.
Trumpelu, e, adj. vrolijk, fchertfend.
Trump°, m. zeer groote visch in de Ijszee.
Trusion, f. t. de med. IVlouvement de — du
coeur, beweging, waardoor het bleed
door het hart wordt gebragt naar het
einde der flagaders.
Trusquin, m. t. de chart. ritshout om de
plaats te teekenen, waar men eene plank
'evil afzagen, of voegen, voren in het
bout maken, o.
Truxales, m. pl. t. d'hist. nat. infekten met
vleugels gelijk eon waaijer, o. (oogst, o.
Trygedie, f. Grieksch gezang vanien wijnTryphtre,, f. t. de pharm. opiaat, Ilikartfenij voor de zwartgalligheid, o.
Tschagrava, m. t. d'hist. nat. riviervogel van
de Kaspifche zee, Kaspifche zee zwa(het Chineesch porcelein, o.
luw, yr.
Tse-kin, foort van geelachtig vernis op
Tsin, m. t. de min. ,Chineesch vitriool of
koperrood , o.
Tsiakela ou Tsiala, m. t. de bot. groote
boom van Malabar , welks vrucht op aalhesfen gelijkt.
Tsiem-tape, f. t. de bot. groote boom van
Malabar , welks bast de inwoners gegen
vele kwalen gebruiken , m.
Tsutjec crawan, m. (dtourneau de Ceylon)
vogel van het gejlacht der lijsters.
Tu, pron. in. et f. gij. — dors, gij flaapt.
Rion ami, — es heureux, rain vriend,
gij zift gelukkig. — en as, gij hebt
daarvan. Qu'as — fait? was hebt gij gedaan7
Tuable, adj. dat men dooden kan.
Tual, m. t. d'hist. nat. melkachtig vocht,
dat uit den fagobdom vloeit op de Mo.
(flagtgeld, a.
lukken, m.
Tuant, m. t. d'econ. het flaan van ee4 beest,
Tuant, e, adj. fam. moeijelijk ,, zwaar,
doodelijk, lastig ; fig. Un homme, tra.
vail—, een lastig, vervelend mensch, week.
Tu-autem , m. fam. het wezenlijk pant, de
knoop.,, de zwarigheid.
Tube Crit. PUP, buis , y r. Le — d'une lunette de longue vue , de buis van eenen
verrekijker. Le — d'un barometre, de
huh van ten weirglas, barometer.
Tuberaire, f. t. de bot. zekere genezende plant,
foort van helianteme.
Tuberculaires, in. pl. t. d'hist.nat. foort van
paddefloel.
Tubercule, tn. t. de bot. knobbel, uitwas
op de bladeren en wortels van zekere
?tauten; facet van aardappelen; t. d'anat. kleine zweer aan de long, y r.; t. de
med. klein puistje aan het voorhoofd , o.
Tubercule e, adj. t. de bot. knobbelig.
Tuberculeux, se, adj. knobbelig. Tine tige
— se, een knobbelige flengel.
Tuberettse, f. t. de bot. tuberoos.
Tubereux, se, adj. t. de bot. knobbelig. Une
racine — se, een knobbelige wortel.
Tuberolde, f. t. de bot. plant die op den
faifraan groeit , en doodt (wort du safran).
Tuberosite, f. t. de bot. bultacktigheid, yr.
knobbeluitwas, m. Un fruit convert de—s,
fens yrucht met knoltheisi t. d'anat, de
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med. sitzetting WIN eenig deel ties lig.
ehaams, zwelling, dikte.
Tubicinelle, f. t. d'hist. nat. nieuwe foort
van fchelpen, zee-eikel (Palanite).
TubifOre, tn. t. de bot. plant van het ge.
flacht der paddefloelen, yr.
Tubinelle, f. t. d'hist. nat. tromtetfchelp.
Tubipore,
t. d'hist. nat. pijpkoraal, o.
'rubiporite, m. t. d'hist. nat. verfleend pijp.
koraal, o.
Tubulaire, m. t. d'hist. nat. geJlacht der
naakte zcepolijpen; adj. t. de bot. gelijk
eene buis.
Tubule , e, adj. met eene buis, pupveer=
zien; t. de chins. Cornue ee , discoleerflesch met eene buis; t. de bot. Plan•
te
ee, betisachtige plant.
Tubuieux, se, adj. t. de bot. t. d'anat. met
lange buizen, met brazen.
Tubulicole, adj. t. d'hist. nat. Un vet
buisworm, worm die in eene buis leeft.
Tubulirorme , adj. t. de bot. gelijk eene bads.
Tubulite , f. t. d'hist. nat. tubuliet, verfleen.
de naakte zeepolijp met buizen voorzien.
Tubulure, f. t. de chim. manier, op Welke
cone disteleerflesch met pijpen, buizen
is voorzien.
Tucanohfoort van mol van Nieuw-Spatife,vr.
Tudesque , adj. cud thogduitsch; fig. hard,
onaangenaam. Une expression —, eons
harde uitdrukking.
Tue-chien, m. t. de bot. zie Chtichique.
Tue-/oup, m. t. de bot. foort van welfswore
tel, vergift voor de wolven.
vliegenklap.
Tue-mouche,
uit al zifne
rue-tote, adv. Crier h
magt fchreeuwen.
Tue-vent ou brise-vent, m. t. d'ard. wind.
fcherm van planken der leidekkers; loots
der greenhouwers , yr.
Tuer, v. a. dooden, doodflaan, ombrengen;
flagten. Une grosse pierre lui tomba sur
la tete, et le tua, een dikke fleen viel
hem op hot hoofd, en doodde hem. 11 l'a
tue le rencontrant en chemin, hij heeft hem
oingehragt, Coen hij hem op den weg
ontmoette. quelqu'un son corps defendant, iensand bij zelfverdediging deaden.
11 a eta tue d'un coup de tonnerie, hij is
door eenen blikfemflag doodgeflagen.
boeuf, eenen Os flagten. Ce bouch a!r tue
de meilleure viande quo le nOtre, doze fin.
ger flags beter vleesch dan de onze.
ne tue qu'une fois la semaine , hij flags
maar eens in de week. Le grand froid
tue les plantes, de groote koude doodt de
planten. — le temps, den tijd dooden,
met beuzelingen doorbrengen; fig. nitma.
ken , vernietigen. — le feu, het vane
uitmaken. Cela tuetout le plaisir, dat
vernietigt al het vermaak. Les, couiliurs
de ce tableau sont tuees, de kleuren dozer
fchilderij zips verfchoten, zijn uitge,e
gaan; prov. Tel tue qui ne pense que blesser; tel pense frapper qui tue, men doet of
fpreekt sets in fcherts, waaruit kwade
gevolgen ontflaan. Se —, v. r. zich- dooden , zich zelven ombrengen. 11 se tua
de , avec son epee, hij beroofde zich met
zijnen degen van het leven ; hij flak zich
flood, 11 se tue 1 faire la vie qu'il fait, hij
brengt zich zelven em, door het levers
dat hij voert. 11 vouloit se — en sautant
dans l'eau, hij wilde zich zelven vats
leant helpen, door in het water te fpringene 1I s'est tue le corps et l'ame pour
auras.
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muter des richesses, hij heeft zijn ligloop, tn. beweging, opAhudding, yr. Cot.
chaam en zijne ziel afgemat, om rijkte affaire pent causer du —, deze zaak
dommen te vergaderen. Les objets de ce
kan oproer veroorzaken. an entend
tableau se tuenc, de voorwerpen van deze
grand —, men hoort eene groote hewerfchilderif verdrijven elkander; prov. Se ging. En —, adv. in wane, de. Its y
— de sa propre allurnette, zi peer gezondkrent en —, zij gingen in wanorde daar*
held nadeel doen, zich met zijne eigene
henen.
woorden dooden.
Tumultuaire, adj. oproerig. Il se fit une
Tuerie, f.flagthuis,o. flagtplaats der beesten
assemblee er werd eene oproerige yes(dehaudoire), yr.; pop. flagting, yr. bleed.
gadering gehouden.
bad , o.
Tumultuairement, adv. met gedrang, in,
Tueur, m. varkensflager, fpekflager ; fam.
met wanorde, Cela fut resolu dat word
— de gens, zwetfer, pogcher;moordenaar.
in wanorde befloten.
Tuf, tufaarde , vr. tuffleen, m.; t. de t Tumultuer, v. a. oproer maken.
drap. desk op den fcheerdisch, o.; fig. on- Tumultueusement, adv. op eene oproerigi
kande onder fehiju van kennis verborgen.
wilze, met gedrang. Its allerent — a .1a
Tufeau, m. tuffleen. Ces maisons sont bAmaison du maire, zij gingen op eene opties de —, deze kuizen zijn van tuffleen
roerige wijze naar het huis van des
gebouwd. (aarde.
hoofdegicier,, hurgemeester.
Tuffier, e, adj. Terre — e-, tuffleenachtige Tumultueux, se, adj. oproerig, onlluimig.
Tuffiere, m. naam van eenen hoogmoedigen
Une assemblee — se, eene oproerige yes..
in eon
gadering.
Tufo, m. t.. de bot. foort van zonnebloem Tunage de paille tn. matwerk, o.
op Guinea, yr.
Tunga, t. nat. huidvloo in AMe•
Tugon , m.
d'hist. nat. fear: van flees".
rika, die onder de nagels der teenet$
mosfel , yr.
komt, en veel (mart veroorzaakt,,yr.
Tuguc, Tuge ou Tuque, f. t. de mar. foort Tungstene , Tungsthêne m. t. de miner. zeer
van vast verdek op het achterfle van eon
hard halfmetaal, foort van pleisterfleen.
fchip s ter heyeiliging voor regen en wind,o. Tunicelle, f. wambuisje, wit kleedje der
sTuilag.e, m. t. de drape het laatfle work aan
kloosterlingen dat fornmige- klooster.
laken, doek , het firifken van hetzelve.
geestelijken ender bun kleed dragon, a.;
Tulle, f. dakpan. — plate , creuse, vlakvlierje.
ke, holly dakpan; t. de drap. flrijkbord Tunique, f. rok zonder mouwen der mho
der lakenbereiders; bij de draadtrekRorneinen, m. onderkleed der geestelif..
kers, gladde plank, waarop de draadken, o. koorrok der mispriesters,
tang loops ; t, de very. — verte, ongezalvingtrok der koningen van Frankrijk
brande tegel; t. d'orf. foort van flaafonder hun koninklijk kleed bij de krovorm (lengotiere) van twee ijzeren plafling, m.; t. &anat. vlies , o. La — de
l'oeil, het vlies van het oog ; t. de bot.
ten, om de gefmoltene masfa daardoor
se laten loopen.
viler, bekleedfel van het zaad, bonen
Tuileau,m. fluk van eene gebrokene dakpan,o.
der yruchten.
Tufide , adj. f. t. d'hist. nat. zeeflak met ee- Tunique, e adj. t. de bot. met eene huid,
ne naar eene dakpan gelijkende
met eon ;lies bedekt.
Tuiler, v. a. t. de toad. — le drap, het la- Tunisien, m. t. ele fanc. role Alphanot.
ken flrijken; v. n. met eon antwoordend 'runstate, m. t. de chim. zwartfleenzuurzout,o.
gezang se vroeg invallen.
Tunstique, adj. t. de chim.,Acide
zwartf. pannenbakkerij. Les — s, pl.
fleenzuur.
regeringspaleis te Parijs , gebouwd in Tnorbe , Theorbe, m. foort van luit, yr.
1564, op eene plaats, waar to voren eene Tupinambis ,
t. d'hist. nat. simerikaan.
fche hagedis , yr.
pannenbakkerij was.
Tuilette, f. aarden plaat voor de opening! Tuquet, m. foort van nachtuil , yr.
Turban, m. tulband; fig. Prendre le
ter zijde van eenen glarblazers oven.
pannenbakker.
Tarksch , Mahomedaansch warden ;
Tuilier,
d'hist. nat. fear: van zeeigel; pl. t. de
Tuition, f. het zien; verdediging, vr„
com. zeker gefireept blaauw en wit lea•
Tulaxode, m. kegelaehtig wormpje, o.
toenen lijnwaad, waarmede men de tul-.
Tulipe, f. t. de bot. trap. — panachee, geUn
oignon,
caieu
de
—,
eon
banden bedekt, o.
lreepte
trip.
I
Turbariê, e, adj. Lien—, veenplaats, p laao
tulpenbol ; zekere fehelp.
waar 'men turf fleck:.
Tulipier, m. tulpenboom.
Tulipiferes, m. pl. geflacht der tulpenboo- Turbatif, ive, adj. dat verontrust, floor:.
men, tulpendragende boomen.
Tube, f. hoop ,m,menigte,verzameling,vr.
Tulle , m. ou f. t. de com. rule , foort van Turbe, m. graf van den fultan bij de Tarken, o.
gaas , zijden garen of linnen.
Turbie, zie Turcie.
Tumbler, m. tuimelaar, zekere duff.
Tumefaction, f. t. de med. zwelling , op- Turbier, m. hoop getuigen.
ce bras, er is Turbine, f. afgefloten zingkoor in eem
zwelling.' Il y a une
eene zwelling aan dezen arm.
klooster, o. (mig.
Tumefier, v. a. doen zwellen, opzwellen, Turbine, a, adj. t. d'hist.nat.fpiraalkegelvor•
eene opzwelling veroorzaken. De la gen- Turbinelle, m. t. d'hist, nat. buikworm.
cive tumefiee, opgezwollen tandyleesch.
Turbinite , f. t. d'hist. nat. kegelvormige fehelp.
Tumeur, f. t. de med. gezwel door ziekte Turbith , m, t. de bot. turbith, plant op
Ceilon; t. de chin, — mineral (sulfate de
of eenig ander toeval vet oorzaakt, 0.
mercure jaune), gels zwavelzure kwik.
dikte , y r. 11 lui est venu une — an ge.
non, hij heeft eon gezwel aan de knie Turnot, m. (rhombe) tarbot , yr.
gekregen.
Turbotiére, f. t. de cuis. foort van vischketel met eenendubbeleubodeametgaatjet„
oproer, 0. beroerte, yr. op.
Tumulus,
Tut..
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Turbotin, in. kleine turbot, yr.
Turbulemment, adv. onrustiglifk, met ge.

woel , woelig.

(yr. gewoel, o.

Turbulence, f. woeligheid, onfluimigheid,
Turbulent, e, adj. woelig, onrustig. Un
esprit —, een woelgeert.
Turc,

m. Turk, in. Turkfche natie , taal,vr.

Parler —, Turksch fpreken. Le turban
des — s, de tulband der Turken;• fig.
C'est un vrai —, het is een onbarinhartig
mensch. Traiter q. q. de — a Maure ou
More, iemand met de uiterfle gefirengheld behandelen; t. d'hist. nat. kleine

worm onder de fchors der boomen; foort
wan p ond zonder Naar.

Turcie, f. t. d'hydraul. fleendam, no.
Turcoin, m. t. de coin. kemelsgaren, o.
t Turcois, m. zie Carquois.
Turcol,m.kluis der Indiaanrchepriesters,vr.
Turcopole, M. die van eenen Turk en eene

Criekfehe VF01111, geboren is, en befiemd
tot den krijgsdienst.

Turcopolier,, in. gencraal van het paarden.

yolk van de lila/0281er orde. (vogel.

Turcot , Turcol ou Turcou, in. zekere trek.
Turelure, f. fam. herhaling , het oude liedje ; fain. C'est toujours ^--, het is altijd

dezelfden dean.

Turgescence, f. zie Orgasme.
Turgot, m. foort van papier, o.
Turton, m. t. de bot. wortelknop in den

grond der langlevende planten, gelijk
de aspergies.

Turite, f. t. de bot. zekere plant der Bergen.
Turlupin, in. malle potfenmaker, malle gek;
pl. ketters, die ftaande liouden, dat men

foort van tangara; adj. donker biaAnw.
Bleu —, Turksch blaauw. Marbre —, Ira.
liaansch grijs marmer naar het blaauw
hellende.
Turquoise , f. t. d'hist. nat. kostbare blaauwe
niet doorfchilnende /leen , turkoois ,m.; t.
(helmIteeltjes.
de coin. Turkfche flof.
Turrde f. t. de bot. zekere plant met tie rs
Turricu'le , e , adj. t. d'hist. nat. in degedaan.
te van eenen toren. Une coquille —, eene
fehelp als een toren.
Turrilite , f. t. d'hist. nat. torenfieen.
Turrite ou Turretre, f. t. de bor. zeker
kruid, torenkruid, o.
Turritelle, f. t. d'hist. nat. toren flak.
Tursio, m. t. d'hist. nat. bruinvisch.
Turvect , m. t. d'hist. nat. foort van tortelduif met eenen purperen hals op Arnboina.
Tusculanes, f. pl. de vijf.wifsgeerige hoe..
ken van Cicero , die hij op zijn landgoed
Tusculum gefchreven heeft.
Tusebe , m. zwart mariner, o.
Tussilage, m. t. de bot. hoefblad, o.
Tut, m. ou Tute, f. t. de china. fmeltkroes
met pooten, yr.
Tu telaiLe, adj. befchermend, bewarend, be,
hoedend. Ange —, befchermengel; t. de
myth. Dieux — s befchermgoden.
Tutelle on Tutele, i. voogdij , voogdifichap.
— testamentaire, voogdii bij laatfien wil.
— dative, voogdifrchap door de wet of
overheid opgedragen, bij gebrek van eene door uiterfien wil. Accepter, - refuser la —, de voogdijfchap aannemen, af.
flaan. Enfants en —, kinderen die on.
der voogdijfchap flaws. II n'est plus en
—,' hij Ilaat nut nicer onder voogdij,
onder voogden. 11 est hors de —, hij is
meerderjarig , mondig; opzigt, o. be.
fcherming, yr. Etre sous la — de q. q.,
onder iemands opz igt , befcherming flaan;
t de mar. (armoiries) het wapen achter op
een fchip.
Tuteur, m. Tutrice, 1. voogd, voogdes. —
testamentaire, voogd bij testament of ui.
teillen wil. — honoraire, subroge, toe..
ziende, naamvoogd. — oneraire, gelar.
tigde voogd. — ad hoc, voogd die in het
bijzonder benoemd is y our eene zekere
zaak, als om eene rekening to booren,
eene verdeeling te doen enz. welks magi
bepaald is bij hetgeen zijn' last aangaat.
— ou posthume, voogd, die benoemd i is oin
voor de belangen van een nog niet geboren kind te waken, welks vader dood is.
On l'a nommO —, men heeft hem tot voogd
benoemd. La mere est la —mice naturelle de
ses enfants, de moeder is de natuurlijka
voogdes van hare kinderen ; t. de jard.
flok , paal bij een fang boompje.
Tutie, f. zie Spode.
Tution , zie Tutelle. Ulf, foe.
Tutoiement, m. het aanfpreken met tu, toi,
Tutoyer, v. a. met tu, toi, jij, jou iemand
aanfpreken. (mand aanfpreekt.
Tutoyeur, in. die gedurig met iti, toi, ie.

zich over niets moet fchamen, dat nets
tuurlijk is.
Turlupinade, f. malle en lompe beerterij.
Turlupiner,, v. n. op eene malle en lompe
wijze boerten; v. a. fam. — q. q., iemand
befpotten , belagchen, voor den gek houden.
Turlurette, f. foort van bedelaars titer.
Turlut, m. t. d'hist. nat. foort van leeuwerik of leeuwrik.
Torlutaine, f. (serinette) zingorgeltje I o.
-Turluter,, v. n. als eau leeuwrik zingen;
een octaaffluitje nabootfen.
Turme , f. kleingedeate van een Romeinsch
legioen te paard, o.
Turnaire, m. foort van kanonniek,doinheer.
Turneps (chou de Laponie), m. t. de bot. foort
van raap- ofkoolgewas voor de beesten, o.
Turnere , f, t. de bot. zekere plant met vi if
vezeltjes, hebbende eene bloem gelijk een
treehter. (dagascar.
Turnix, m. t. d'hist. nat. kwartel van MaTurpitude, 1. rchandelijkheid, oneer, fchande. 11 passe pour un homme de bien, mais
tot ou tard on decouvrira sa —, hij gaat
voor een braaf man door , maar vroeg of
lane zal men zijne fchande ontdekken.
Torpor, m. t. de mar. zeven of acht veal Iange balk aan den voorfle y en van een fchip.
Torque, adj. Turksch. t;n chien —, een
Turkfche bond. Le grand—, de fultan of
Turkfche keizer ; a la —, adv. op zijn Tutrice , zie Tuteur.
Tuyau, m. pijp of buis, yr. Les — x d'orTurksch; fig. fam. onbarn:hartig.
gue, de orgelpijpen. L'eau sort du bassin
Turquerie , f. Tut kfche wilfze ; fain. onbarmpar un —, het water toopt alit de kons
hartigheid , gruwzaamhe.q.
door eene buts; t. d'arch. — cheminee,
Turquoise, adj. Turksch.
fchoorfleenpifp. — devoyee eene eerst
Torquer, m. klein Turksch hondje , o. foort
' pijp. Le
regt af en dan fcheef loopende
wan tarwe , welker aar blaauw is , vr.;
— d'un privd, d'aisance (cliausses), pijp
blaauwe tarwe , yr.
van een heimelijk gemak , fekreet. —de
Turquette, zie Herniole ou -aire.
plume, pennefchaeht of fclzaft , vr i t. de
Tu.quin, m. zekere vogel van Brazilii ,

bot.

Y
bat. de bled, firoohalm. champetre,
svelriekende kaltnus; t. d'hist. nat. visch,
foort van zeepaard. — de mer, zeeflak
op eene buis of firoohalm gelijkende ; fig.
Parler a q. q. dire q. ch. it q. q dans le —
de Porcine, iemand in het err fluisteren.
lie soot commu des x d'orgues, zij volgen in de grootte als orgeipijpen op elkander.
Ty, m. Chineerche fluit met zes gaten, yr.
Tuyere, f. t. de food.pijp aan eenen blaasbalk.
Tyinbale, zie Timbale.
Tymbre, m. t. de bot. boonirruid van Creta, o.
Tymbre , tie Timbre.
Tyroorphite, m. fleet; die naar kaas gelijkt
(lithotyron).
Tympan, t. d'anat. trommelvlies van het
oor, o.; t. d'hydr. fcheprad , o.; t. d'impr.
timpan eener drukpers; t. d'horl. de ink.
rondiel (pignon) in een uurwerk; t. d'arch.
het veld, het midden, de rusnzte tusfchen
lijstwerk.
Tympaniser, v. a. over den hekel halen ,
uitfcheiden, uitjouwen.
Tympanite, f. t. de med. trommelzucht , op.,.
zwelling van den bulk met wind.
Tympanne,
flof uitgefpreid , opgehangen
van den eenen pilaar tot den anderen.
Tympanon, m. hakbord (zeker fpeeltuig),
o. Jouer du —, op het hakbord fpelen.
Tympe,' in. et f. fieen gefneden veer den
fmeltoven, m.; afgezet geld in Polen ,o.
Type, in. zinnebeeldige .flgunr,, y r. afbeeldfel , afdrukfel, tegenbeeld, o. L'agneau pascal est le — de Jesus Christ, het
paaschlam is het afbeeldfel , de zinnebeeldige figuur van 9ezus Cbri,tus. Le
d'une medaille, het afbeeldfel , ajdrukfed van eenen gedenkpenning ; t. d'astr.
Le — ou la description graphique, zie
Graphique.
Typha ,
t. de bot. zamentrekkende en zuiverende watesplant (masse d'eau).
Typhacees, f. pl. t. de bot. gefiach t der planten veel overeenkomst hebbende met wet.
terplanten (massettes).
Typhe, tn. zekere visch.
Typher, v. a. trotsch, hoogmoedig efts.
m. t. d'hist. nat. zekere bloauwe
fang , yr.
Typho, zie Typhon , Trompe.
Typhode, adj. t. de med. Fievre
zweet.
koorts , yr.
typhoIdes, zie Typhacdes.
Typhomanie f. t. de med. wakende flaapziekte (coma vigil).
Typhon, zie Trombe.
Typhu , t. d'hist. oat, zekerewaterplant,vr.
Typhus, m, ta de med. foort van kwaadaardige koorts, vr.
Typique, adj. t. did. zinnebeeldig , verbeeldend. Le sees est —, de zin is zinne-
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tent" tiekte,
beeldig. Une tnaladie
welks terugkeeringen geregeld zijn.
boekdruhker.
Typographe,
Typographie, f. boekdrukkunst , drukkunst4
Typographique , adj. tot de drukkunst be,
hoorende. L'art —, de drukkunst.
Typographiquement, adv. drukkunstiglijk.
Operer
volgens den regel der drukkunst te werk gaan.
zie Typographe.
Typographiste ,
'l'ypolites, f. pl. fieenen met afdrukfels van
planter: of dieren,
Typornêtrique , adj. _ L'art —, de kunst em
geographifehe kaarten met gegotene let..
ters zoo te plaatfen en te drukken , als
of zij gegraveerd waren (uitgevonden
1776 , door IV. Haas, te Ball).
Tyran, m. dwingeland, tiran, geweldenaar, svreedaard ; t. d'hist, nat. yogel
foort van vliegenvanger.
kleine dwingeland.
Tyranneau,
'ryrannicide,
tirannenmoordcr, die eenen
tiran deed!.
f. dwingelandij, geweldenatif,
wreedheid. Secouer le joug de la —, net
juk der dwingelandij affchudden; ode
foort van onde?druA:king en geweld ; fig.
La — des passions, het geweld, de magt
der driften. La — de la beaute sur lee
coeurs, het geweld, de heerfthappij der
fchoonheid op de harten.
Tyrannique, adj. tirannisch , gewelddadig,
wreed.
Tyranniquernent, adv. geweiddadiglijk, op
eerie wreede wijze, svreedaardiglijk.
Tyranniser, v. a. met d wan R. en onregtvaar.digheid behandelen, dwingelandij niecefenen of gebruiken; geweld plegen
ranniferen).
Tyriamethyste, tn.
d'hist. nat. purpersamegi
Mist , kostbare then, m.
Tyriantin, adj. t. d'hist. oat. Cristal, marbrd
purper blaauw kristal , marmer.
Tyrie , rn. t. d'hist. nat. purperadder
fang, yr.
Tyromancie , f. waarzeggerij nit de kaas.
Tyromorphite, f. t. d'hist. nat. flees; gelijk
een fluk kaas, en.
Tyron,
t. d'ant. rekruut,"nieuw aangs.
worven foldaat.
Tyroqui ., m. t. de bor. zekere plant van
BrazsliE , yr.
Tyrotarique , m. t. d'ant. voedfel der Roma.,
nen, nit kaas en gezoutene dingen, o.
Tyrsygere, adj. met A limop verflerd.
Tzar, m. Tzarine f. zie Czar, Czarine.
t. d'hist. nat. foort van rheebok
Tzeiran ,
van Brazilii.
Tzetelien, m. -metalen cimbaal der Levi.
ten , rr.
Tzitzihoa, m.
d'hist. nat. (Pilet), lang/iaar.
tige noordfche eend , yr.

U.

U,

v, twintiglio letter
beth , yr.
Vbertd, f. overvloed, w.

van

het alfa. Ubion, m. t. de hot. foort van plant in W.
grilse, vr.
Ubiquiste
doctor ix de godgeleerdheid
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aan de Serbonal te Parifs, die aan gee?' Ultramidiaire, adj. Lesion •m , to kort doom
van meer dan de helft,
bijzonder collegie verbonden was ; fam.
Ultramondain, e, adj. t. de phys. lets dat
die overal is,, overal te huis is
is.
buiten de wereld is.
Ubiquitaire ou Ubiquiste, m. die aan de alomtegenwoordigheid van 7. Christus men- Ultramontain, e, adj. Overalpisch, aan gene
zijde der Alpen. Peintre
fchelijke natuur met de goddelijke gelooft.
Italiaanfche
Milder, Les — s, de italianen, aan.
Ubiquite., f. de alorntegenwoordiR heid van
hangers van den pans.
7. Christus menfchelijke natuur, in de
Ultra•revolutionnaire , m, et adj. die het oogd
lleer der
Ubiq u is ten .
t Ubir,
e , v.
vn
. dik envet
t fchif nen.
merle, doelwit der omwenteling over..
fehrijdt.
Ubitre,
t. d'hist. nat. visch in BraziliE
Ulve, f. t. de hot. foort van Wier ofzeegras, o.
met eenen
g lanen
fl aart .
Umares, m, pl. t. de bot. planters tot de
zi Hybride .
Ubride , zie
peulvruchten betrekkelijk.
Uchel, adj. hong , verheven,
Umbares, m. pl. burgerlijke regters in Ethi.
t Ucher,
zie Huissier.
Udometre , tn. zie Hyctometre, Ombrometre.
Umbilic, Umbilical, zie Ombilic, ez.
Udrometre, m. zie Ombrometre.
n
Ukase, in. ukafe, een Rusfisch bevelfchrift, o. Umble, m. t. d'hist. nat. zie Ombre.
Ukcouma,
opperfte wezen bij de Esqui- Ujinrcbhoi d, mo.. uitwendig middelpunt van . eon
maux, o.
Umbre, m. hagedis, yr.
Ulacide,
poetrijder der Turken.
Ulan , m. ulaan, ligt gewapende 'later in Un, Une, adj. et m. een, eene.
e mai.
son, een huis. — garcon, een jongen.
Polen .
Prenez en
, neem er een van. J'ai
Ulceration , f. verzwering. Il y a une — a
vu l'une et l'autre, ik heb de eene en de
la vessie, er is eene verzwering aan de
daus ses
andere , beiden, gezien. Les —4 a le veublaas; fig. Il y a un ton d'
lent et les autres s'y opposent, eenigen
discours, er heerscht een bitters soon.
h; zijne redenen.
wilier: het, en de anderen verzetten zich
daartegen; eenig. Dieu est —, God it
Ulcere, m. zweer, etterbuil, etterwonde,
eenig, er is maar een God. C'est tout
y r. Un — malin, eene kwaadaardige
heel;
zweer. 11 a un a la jambe droite,
—, het is alles even eens , hetzelfde. Tout
revient a —, alles komt op een, op hetcone etterbuil , zweer aan het regter been.
zelfde nit. La verice est — e, de waar— amoureax, liefdefmart.
heid is eenig.. Allez — a —, gaas na elUlcere, e, adi. et part. ge., verzworen, tot
etter geworden; fig. vrrbitterd , ver.
kander, de een na den anderen. I1 n'a
paye
qu'un pour cent, hij beefs maar eon
loord
5
Un
coeur
—,
vergramd,
kwaad.
f
een verbitterd gemoed, een met haat en ten honderd betaald. Ce garcon devien•
nijd vervuld hart. Une conscience — ee,
dra — Ciceron , deze jongen zal een Cicero worden.
nagen en kwaad geweten .
e
en kd
viendra sus les
heure (vest
une heure) 5 hij zal tegen een uur korner:.
Ularet, v. a. verzweren , eene zweer of
Nous devons nous aimer les
zwering-veroerzaken, tot otter doen wors les autres
lvij moeten elkander beminnen; de cif,»
Les humeurs malignes lui ont ulcere
den.
fer den. Ajoutez la un un, voeg daar ee•
la jambe, de kwade vochten hebben hem
ne een bij ; fam. Donner d'uneveenepoto
het been doen zweren, tot zwering ge.
fpelen.
brags ; fig. verbitteren 5 vergrammen,
haat en nip' inboezernen. Je ne sais qui l'a Unanime, adj. eenparig, gelijk, eenliem.
mig. Une resolution—, eon eenparig befluit.
ulcare contre moi, ik weet vier wie hem
Unammement, adv. eenpariglyk, gelijketegen ij b e ef: v e rbitterd .
mse , adj. (inns .) m et etter.
lijk, eenfiemmiglijk. lls resolurent tous
Ul areux,
— de lui donner la liberte, zij befloten alUliginaire, adj. t. de bot. dat op matte,
vochtige
, moerasfige plaatfen groeit.
leis eenpariglijk hem de vrijheid tegeven.
Uligi ne ux , se , adj. t. de bot. moerasfig , Unanimite, f. eenparigheid, een#emmigheid.
11 regne dans tomes leurs actions la plus
vorhtige, moeras.
vochtig. Des lieux
grande —, in al hunne daden heerscht de
fige plaatfen.
grootfle eenparigheid. Cette loi pasta
Ulm, m. Or d'
geflagen goud (or battu),
—, doze wet ging met eenparigheid
Ulmaire, f. t. de bot. (seine des pros ou barbe de chevre), bokshaard (eene plant;, m.
van fern door.
gom Unau ,
Ulopbone rn. t. d'hist. nat. verg i
t. d'hist. nat. foort van luiaard
art
h,y rr.
zonder flaart in Amerika.
Ulterieur, c , adj. aan de everzijde, aan Unctfortne, zie Crochu.
gene zijde gelegen, in tegenoverfielling Uncinaire, m. t. d'hist. nat. worm tier Inge•
wanders , welks mond met vezeltjes,
van citerieur, e. La Pomeranie citerieure
et — e, Neder- en Opper-Pommeren ; verhaakjes bezet is.
volgt.
Des
pretentions
—
es
,
Uncine,
e, adj. t. de bot. gelifk eels' haak.
dat
der,
iverdere aanfpraken, vorderingen. Les Undecimal, m. t. d'hist. nat. visa; van het
s &sent, nadere berigten zeg.
avis
geflacht der meeralen.
Undiculation, f. nabootfing van de golving
gen.
Ulterieurement, adv. verder. 11 demande
der wateren in eene fchilderij of plaat.
—, hij heeft verder gevraagd, verlangd.' Unguicule , e, adj. dat nagels,klaauwenheeft.
Ultimat, Ultimatum, m. t. de dipl. uiterfle Unguis,
t. d'anat. nagel. L' — ou l'os
laatfie voorwaarde , verklaring. C'est la
— (os lacrymalj, tranen-,
neut.
been ; t. d'hist. nat. — odorant, fchelp die
anon —, aat is intin ultimatum, inijn
laatfle gezegde, ens.
wel in de medicijnen gebruikt wordt; t.
Ultion, f. wrack.
de med. oogzieAte enz. (zie Ptê,ryglon).
Ultra, Non plus ultra, t. lat. het laatfle, Ungulë, e, adj. het uiterfle der vingers of
teener; met boron voorzien.
islet verder•
LW,
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e, adj. et part. vereenigi; gelijk, ef- Calque, adj. tenig, eenigst. Un Els —, sets

eenige zoon. Vous etes 1' — de ce send.
fen, glad ; vlak; eenvoudig. Les Provin •
ment, gij zijt de eeniglie van du' gevoe.r
ces --es, de vereenigde provincien. Etre
len. C'est mon — esperance, dat is
s d'amitie , goede vriendfchap met elUn
chemin
cen
effen,
ne eenigfle hoop.
kander houden.
e, Uniquement, adv. eeniglijk, bijzonderlijk,
gladde, vlakke weg. tie la toile
gealleenlijk. 11 s'applique — a la poesie,
glad gefponnen lijnwaad. Du fil
hij legt zich alleenlijk toe op de dichtlijk gefponnen garen. Un habit —, eon
Un
homme
kunde.
e'en kleed (zonder fieraad).
hij bemint haar bija
11 l'aime
zonderlij k, eeniglijk.
een eenvoudig mensch; a 1' —, adv.
gelijk, waterpas (de niveau). Il y avoit Unir, v. a. vereenigen, verbinden; glad
du haut et du bas dans ce jardin, on a mis
maken, effenen, ellen maken. — deux
dozen ruin waren dan
charges, twee ambten vereenigen.
tout a
une
hoogten dan leaven, men heeft alles
pierre, eenen fleen glad maken. Cette
ge
daar gelijk gemaakt.
glace est Bien unie, deze fpiegel is zeer
Unibranchapertures, f. t. d'hist. nat. visch,
glad. S'
v. r. zich vereenigen, zich
die in piaats van kieuwen maar een gat
verbinden. Its se sont unis contre lui, zif
od
hlsa heeft, tn.
n erdden
hebben zich tegen hem verbonden.
Unicapsulaire, adj. t. de bot. Fruit—,vrucht Unisexe, e, Unisexuel, le, adj. t. de but.
Plantes -- s, planten, die maar den ge.
met
eon kl o khu is .
flacks hebben.
Unicite, f. eenheid, alleenheid, afgezonderdheidvan
n daden.
Unisson , m. t.
mus. zamenleiding, go.
t. d'hist. nat. zie Narval.
nicorne ,
Unieorne,
lijkluidendheid, y r. akkoord, a. overeen'
Flemming, vr. Ces deux voix sont a 1' —0
Unieme , adj. een (met de getallen 20, so,
4e, so enz). Le vingc —, de een en twindeze twee flemmen zijn overeenflemmendt
zif is de een
fig. 11 prit. un ton de hauteur, je me mit
tigfle. Elle est la trente
(dertiglie.
en dertigfie.
—, hij nano eenen hoogen teen aan,
Uniemement, adv. Trente —, ten een en
ik deed hetzelfde, ik fiemde eenen gelijken Loon. Ces deux hommes sont
Unifiore, adj. t. de bot. eenbloemig,
P
Uniforme, adj. een-, gelijkvormig, eenpadeze twee snenfehen flemmen met
rig, gelijk in al zijne deelen. On mouelkander overeen, zijn eensgezird; adj.
eene gelijkvormige beweging.
f. eentoonig. Une syllabe unissonne, een.
vement
Une vie —, een gelijkvormig leven, een
toonige lettergreep.
leven dat altijd hetzelfde is. Un senti- Unitaire, m. t. de min. Cristal
een naar
een eenparig gevoelen; monteaan•
eene rij afnemende kristal ; s.
ment
ring, y r. regementskleed , o.
hangers, die maar aan eenengoddelijken
Uniformement , adv. eenpariglijk, gelijkperfoon gelooven.
vormig ; op eenerlei wijze. Ils ont tons Unite, f. eenheid. Deux — s font un nom.
ecrit - sur ce sujet, zij hebben alien eonbre, twee eenheden maker; een getals
pariglijk over dit onderwerp gefehreven.
L'— de l'eglise, de la foi, de eenheid van
* Uniformiser, v. a. gelijkvormig maken.
de kerk, van het geloof; t. de list. II
faut, dans un poême dramatique,
liniformice , f. gelijkvormighcid, golijkheid.
y ait
mouvement, de gelijkvormigheid
L'
d'action, de lieu et de temps, in een
der beweging. L' — de langage, de sentidramatisch gedicht moot eenheid vats
ment, de gelijkheid in de teal, van gebedrijf, plants en tijd zips.
noel of 4.ezindizeid.
Unitif, ive, adj. La vie — ive, vereeni..
Unilabie , e, adj. t. de hot. Corolle — de,
gend leven, de toefiand der ziel in di
eene lipvormige bloemenkroon.
uitoefening van zuivere liefde.
Unilateral, e, adj. t. de bot. eenzijdig.
Univalve , adj. t. d'hist, nat. de bot. eenfchalig.
Unilobe, e, adj. t. de bot. Embryon
kiem Univasculaire , adj. t. de bot. met een vakje.
der planten met eenen zak, eene kwabbe. Univers, m, geheelal, o. 1p ereld, yr. Dieu
Uuiloculaire , adj. t. de bot. Capsule —, kloka cred 1' —, God heeft het geheelal ge.
huie met din vakje, o.
fehapen. Il n'y a rien de pareil dans 1'
Uniment, adv. gelijk, eiren, glad; eenvouer is niets dergelijks in de wereld. Au
aan het einde der wereld.
diglijk. Cola est file
dat is ejfen gebout de 1'
.1ponnen. 11 vit
hij leeft op eene een- Universaire, m. (vie), zie Anniversaire.
voudige wifze. Elle est habillee
zij is Universaliser, v. a. -- une langue, eene taal
eenvoudiglijk gekleed.
algemeen maken.
Uniole, f. t. de bot. Plante —, plant met Universaliste,
t. de theol.die aan de alga**
eenen kelk.
meene goddelifke gonads gelooft.
Union , f. vereeniging. L' — de l'ame avec Universalite, f. algemeenheid. L' — des
le corps, de vereeniging van de zie/ met
sciences, de algemeenheid der weten.
het ligchaam. L'
de deux charges, de
fchappen.
vereeniging van twee ambten. Contrat tiniversaux, m. p1. zie Universel.
d'
vereenigingsverdrag. Le ciel a be- Universel, le, adj. algemeen. Un mal
ni leur —, de home! heeft hunne vereenieen algemeen kwaad. Retnéde
ging, hun htiwelijk gezegend. Il y a clans
mean geneesmiddel, dat voor alle kwalen
ce tableau une belle —, in deze fehildegood is. 11 a l'apprcbation —le, hij heeft
rid is eene fchooneevereenflemming, eenden algemeenen bijval. Un homme—,een
held; t. de joa. Une
eene peervormig
zeer gelcerd man, een man, die van alde man. het geheel
gemaakte pare!;
le markten to huis is, die in allee era
van een paard ; t. de theol.
hypostatieon univerfele
varen is. Un heritier
que, zie dit woord ; pl. t.
erfgenaam, die de et Penis geheel alleets
nat.
paarlen fchelpen.
krijgt ; m. L' — a parte rei, het alt..
Unipdtale on Unipetald , e, adj. t. de bot. Co.
Theetse tan eene zaiik; p1. t. tie log. Uni•
toile
bloemkroon met den blad.
ver-
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versaux. On distingue cinq
min owlet., Utetau m. t. de mar. toaw dat tot ver4
fcheidt vijf algemeene eigenfchappen,1 fierking van den take! des fokkemastt
algemeene bepalingen; algemeene uitdtent, o.
Ichrijving, oproeping des konings van Po- Utethe, m. t. d'anat. naam van den pis.
len op eenen rijksdag.
inbiadaesiblaas, dubbelen nierengang
Vniversellement, adv. in het algemeen, algtoatngde
gemeenlijk , overal. Cela est — approuve, Uretdritis ou Urethritis, f. t. de med. ontfie•
dat is algemeen goedgekeurd.
king in den pisgang.
Universite, f. hooge fchool, univerfiteit. Ureterolithique, adj. t. de med. Affection
L' — d'Utrecht, de univerfiteit van Uziekte, veroorzaakt door het ophouden
trecht.
fieen .
in den pisgang
den Eiden
een
kie
Univocation , f. t. de log. ednzinnigheid,
ziekte,
eensluidendheid, enkelzinnigheid.
Uretero-phlegmatique, adj. t. de med. Afm
Univoque, adj. t. de log, denduidig, den of
ziekte van de buitenfie zij4
fection
enkelzinnig; eensluidend. Nom
naam
den, vliezen der pisgangen.
algemeen, einduidic aan verfchsidene Uretero-stomatique, adj. t. de med. Affection
Bingen.
Des mots — s , eensluidende
— 0 vet-flopping in de pisgangen.
woorden ; t. de med. Signes — s, eendui- Uretique, m. zie Diuretique.
age reekenen, teekenen, die maar wine Uretre ou. Urethre , m. t. d'anat. pisleider,
ziekte aanduiden.
pisloop nit de blaas.
Unones, f. t. de bo t. goach t van planten Uretrelmintique, adj. t. de med. Affection—,
met veel vezeltjes, van de side klasfe, o.
ziekte van den pisloop, door de wormen
Unxie, f. t. de bot. kansferkruid, o. plant
ontflaan.
van Suriname, die eenen kamferachti- Uretrique, adj. t. de med. Affection —, ont.,
gen reek van zich geeft.
flaking in den pisgang.
Unzaine , f. t, de riv. zoutfchip , o.
Uretritis , zie Ureteritis.
Upalizes, in. pl. geflacht van paddefioe- Uretrolitique, zie Ureterolithique.
len, o.
Uretro-hymenode, adj. t. de med. Affection
,Upas ou Boon-upas, m. t. de bot. vergift.
ziekte, door een vliesje veroorzaakt
boom.
in den pisgang.
Uperote,
t. d'hist. nat. zekere worm.
Uretro-pijique , adj. t. de med. Affection —,
Ura,
t. d'hist. nat. zekere zeekreeft bij
ziekte , door den etter ontliaan, die zich
Brazilii.
in den pisloop heeft opgehoopt.
Urae, m. t. de pdch. /set doen van harin- Uretro-thromboide, adj. t. de med.. Affection
gen in de eaten, eer dat zij volkomen
vet-flopping van den pisloop door go.
zijn ingezouten.
ronnen bloed.
Urane ou Uranite, m. t. metal. grijs metaal, Uretrotome, m. t. de
foort van fchaar
o. nieuwe zeer harde metalenzelffiandig•
om het vel door to fnijden, voor dat tie
heid , in 489, door Klaproth ontdekt.
fleenfnijding begint , yr.
Uranie , 1. t. de myth. Urania, een der ne. * Urgence, f. dringende noodzakelijkheid,
gen Zanggodinnen, die de fierrekunde
yr. dringende, hooge nood, m.
befchermde ; hernelfi. he, kuifche Venus; t. Urgent, e, adj. dringend, noodzakelijk
d'ant. foort van balfpel bij de Grieken, o.
hoogstnoodig. Une affaire
e, eene drift.
Uranochre, m. t. de miner. uranoker.
zaak.
Uranographie, f. r. did. hemelbefchrijving.
sed, zzsa'eLithiase.
Urgi:n
Uranologie , f. leer des kernels.
e
Urigne,
m. zeewolf:
Uranomeme, f. t. d'astr. hemel-, flerren- Urinaire , adj. t, d'anat. tot de pis behoomeetkunde.
rende. Conduit, canal, voie
pisgang,
Uranomorphite, f. t. d'hist. nat. boom, Ileen,
pisweg.
die hemelfche ligchamen afbeeldt In.
Urinal, m. pisglas, a. Les urinaux
Uranoscope, m. (KasIncon), t. d'hist. nat.
ques ou vaisseaux
pisglazen met eenen
zekere visch, die oogen op den kruin van
langen hall.
het hoofd heeft, zeepaap , fiarrekijker.
Urinateur, m. t. de mar. duiker (plongeur).
Uranoscopie , f. t. did. hemelbefchouwing.
Urine , f. pis.
Uranus, m. t. d'astr. de planeet Uranus, in Uriner, v. n. pisfen, wateren, water 11)1781, door Hershel ontdekt.
zen, waken. 11 a peine a —, hij heeft
Urate , m. t. de chim. piszuurzout, o.
moeite om to wateren.
Urbain, e, adj. p. u. van, nit de flad.
Uri,ieux, se, adj. pi,achtig, dat naar pis
Urbanistes, f. pl. Clairettes, nonnen van de
frnaakt of ruikt. Une odeur, saveur —se,
St. Clara orde.
een pisachtige rank, /'maak of gent-.
Urbanite, f. befchaafdheid, beleefdheid, * Urique, adj. t. de chim. Acide
blaas-gemanierdheid, wellevendheid, hoffelijkfieenzuur (acide lithique).
held.
Urne, f. t. d'ant. aschkrurk (waarin de onUrceolaire , m. t. d'hist. nat. geJlacht van wa•
den de asch hunner dooden bewaarden);
terdieren, , vaddier (rotifere).
Ook hunne fiembrieffer verzamelden en
Urceole, e , adj. t. de bot. Fleur —ãe, bloom
uittrokken; vaas, pul, die de gedaante
als eene leeren flesch.
eenen urne beefs'.
Urchin, zie Erinace.
Urocere, m. t. d'hist. nat. foort van infeks
Ure,
t. d'hist. nat. Wilde flier its Lit.
met eenen hoorn aan den fiaart, o.
thauwen, bufrel, os.
Urocrise, f. t. de med. beoordeeling tier
Urebec ou Urbere, zie Gribouri.
ziekte nit de pis.
Uredo, m. t. de bot. foort van paddefloel ; Urocritere, m. oerdeel van eenen geneesheer
t. de med. bijtende, jeukende uitflag, ns.
nit de pis.
• Uree, f. t. de chlm. pisflof.
Urogallus,
t. d'hist. nat. bergfazant.
Urenes, f. pl. t. de bot. planten van het ge. Urodeles, m. t. d'hist. nat. kikvorieh met
flacht der snalawe.
eenen fiaatt.
tlro.
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Vrodynte, f. t. de med. (mart in de pis.
terre usee, een aitgemergelde grond. Le
Urogallus, m. t. d'hist. nat. bergfazant.
pave use les fers des chevaux, de flienes•
Uromancie,
Uroscopie,
f.
ses
kunst
Uromance,
weg doet de hoefijzers verfliften.
yeux a force de lire, zijn gezigt door
om eene ziekte door het bekijken der pis
veel lezen verzwakken. Le temps use
te leeren kennels.
Uromante, m. piskijker.
tout, de tijd verflijt alles. Les longues
t.
d'hist.
nat.
vogel
met
veilles
usent le corps et la sauté, veel wa.
zeer
des
Urop:.,
ken verzwakt het ligchaam en de gekorte vlerken en platte pooten bij den
f1aart , als de pinguis enz.
zondheid. J'ai use ma jeunesse auprês de
tiropreste , (mouche a scie) m. t. d'hist. nat.
lui, ik heb mijne jeugd in zijnen dienst
de
zaagvlieg, y r.
afgefloofd, doorgebragt. 11 faut
Uroscopie, zie Uromance.
douceur et point de violence, men moet
fleets om het rad der pottebakzachtheid en geen geweld gebruiken. Ce
Urquain ,
kers te plant fen.
mal exige que vous usezpeu de yin, dit kwaad
Ursinies, f. pl. t, de bot.geflacht der bloemeischt dat gij weinig wrjn gebruikt.
trosfen dracende planten, o.
d'une facon de parle y , zich van eene
Urson , m. t. Whist. nat. Noord.ilmerikaansch
fp reekwijze bedienen. Il use bien de sa
fiekelvarken, o.
faveur, hij bedient zich van zijne guest.
Ursuline, Urseline , f. t. d'hist. eccl. UrfaUsez mieux de votre temps, gebruik uwes
life, non von de St. Urfuliver orde.
tijd beter. En —, orngaan; behandelen 4
Urtication, f. t. de med. middel voor de
zich gedragen. I1 en use fort bien avec
heupjicht enz., bollaande in het fawn
moi , hij behandelt mij goed. 11 en a
met brandnetelen, en daarna door het
mal use avec, envers , elle, hij heeft zich
wasfchen met warmen wijn, o.
Hecht tegen haar gedragen, hij heeft
pl. t. de bot. planten van het
Urticdes ,
haar Hecht behandeld. Vous en usez bien
brandnetelen geflacht.
librement avec lui, gij gaat zeer vrij met
Urubu , m. t. d'hist. nat. 4merikaanfche vohem om. On n'en use pas ainsi, on en use
gel , foort van gier.
autrement dans ce pays-la, zoo handelt meot
Urucu, m. zie Roucou.
hier niet, men handelt anders in dot
Us, m. pl. c. de prat. gebruiken, e. Les —
land. On en use ainsi' entre braves gens,
zoo handelen brave menfchen onder
-et les couttimes d'un pays, de la mer, de
gebruiken en gewoonten van een land ,
kander. Comment en usez-vous cet amiid
de zeegebrui ken.
hoe behandelt gij dien vriend? Chacu.n
en use, comme bon lni semble, seder doet
Usage , m. gebruik, o. manier, gewoonte,
vr. nut, voordeel, genot , 0 . vrucht, vr.
zoo als hem goed dunk: ; prov. Il en use
comme des choux de son jardin, hij geUn ancien
een oud gebruik. Ce mot
brui kt het als of het zijn eigen ware; t.
n'est plus en — que dans le style familier,
dit woord is niet meer in gebruik , in
de char. Poudres pour—, poeijers tot het
zwang, dan in eenen vertrouwelijken
wegbijten van vleesch ; t. de tout.
11 faut suivre —, men rnoet de ge.
pointe du couteau sur la meule, de punt
1141.
woonte volgen. Lunettes a P — de myo.
van het met op den flifpfieen afflijpen.
pes, bril tot gebruik, nut der bijzien— le verre, het glas dunner flijpen. S'
den, kortzigtigen. Des livres
—, v. r. flijten, verfliften, enz. Leg
— des
ecoliers, boeken tot gebruik, tot "'racist
pierces s'usent aussi, de fieenenflijten ook.
L'esprit s'use dans la vieillesss , het verder leerlingen, fchoolboeken. Avoir le
neemt af in den ouderdom.
droit d' — d'une chose, het regt van het
(land
genot of vruchtgebruik van lets hebben.
Les habits s'usent a force de les porter.*
On n'en tire ancun —, men treks er
de kleederen verfiljten. door veel dragen.
geen nut, voordeel van. 1Vlettre tout en User , m. gebruik , dragon, genot, o.
pour,
y venir, alles aanwenden out daartoe
ting , y r.; fig. omgang , m. Ce drap est
te komen. Faire — du temps, den tijdwel
d'un bon —, dit doek is good in het dragen, van eene goede fleet. Les souliers
begeden. Avoir droit d' — dans une fo—, de fchoe•
deviennent plus beaux
ret, het regt hebben on in een bosch of
nen worden fchooner in het dragon, fig.
woud zoo veel brandhout te kappen, als
1' .—, die man is
men noodig heeft. Perdre 1' — de la pa-Cet homme est bon
role, de fpraak verliezen. L' du mongoed in den omgang; bif de verkeerine
de , de la vie, de wereldkennis, de lemet dien man wint men.
vens,ranier. Vous avez peu d'du mon- Usie, f. t. d'hist. nat. nieuw geflacht vas
infekten, foort van zweofvlieg.
de, gij hebt weinig wereldkennis; pl.
kerkboeken, o.
Usine , f. hut voor hamer-, glas-,
Usager, on. ,—iére, f. die mede,regt heeft op
molenwerk; het werk zelf; vergadering
gemeene weiden of bosfchen.
van werktuigen.
Usance, f. gebruik, o. L' — du pays, het Usite, e, adj.gebruikelifk. Cela est fort —,
landsgebruik; t. de coon. tijd van eedat is zees' gebruikelijk. Cette coutume
ne rnaand , na welken een wisielbrief
est fort usitee en ce pays-lä, deze gewoon•
facet betaald worden, m. ufo. Cette letto is in dit land zeer in gebruik.
tre est payable it trois — s, deze wisfel-, Usne, m. grant kabeltouw tot het aanbino
brief is na drie maanden betaalbaar,
den van een houtvlot , o
humaine,
Usnee, f. t..de bot. eikenmos.
meet na drie maanden besaald worden.
Use , adj. et part. ge-, verfieten, afgejleten;' mos dat op de herfenpan, beenen van ens
deed mensch groeit.
oud, verzwakt enz., zie:
User, v. a. et n. verfliften, affliften; af, Usquebac , , ni. zie Scubac.
Ustensile, Utensile, nt.huisgereedfchap, go.
flooven.; gebruiken, welt van bedienen.
de cuisine, keukengereedfchap, o.
des souliers, fchoenen yerflljten. Unsha i
reedfthop. -- de jardinage,
bit use, eon verfleten kleed. Un cheval
, een verzwakt, afgeredentafrd. Lind fchap t. de mil. al war de burger en beer
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verpligt it aan eenen fbiddat, die bij a
hens in kwartier ligt , to verfchafen.
Droit d' —, inkwartieringsgeld.
.1- Ustensiller, v. a. van gereedfchap voorzien.
Ustion , f. t. de chic. branding, inbranding;
fchroeijing; t. de chim. verbranding. Tirer le sel d'une substance par la voie d' —,
het zeta dour middel van verbranding
air een ligchaafn halen.
Ustrine, f. pleats wear men de dooden vet-brandde.
Ustullation, F. t. de china. het roosters, zengen yen eene vochtige zelfgandigheid,
on: dezelve to droogen. L' — du yin, het
heet maken of verbranden van den
wijn.
Usucapion, f. zie Prescription.
Usuel, le, adj. gebruikelijk , gewoonlijk.
Une Plante — le, eene gewone plant. Un
terme, un mot —, eene gebruikelijke
uitdrukking , een gebruikelijk woord.
Usuellement, adv. gewoonlijk. Cela se dit
—, dat wordt gewoonlijk gezegd.
Usufructuaire, adj. vruchtgebruik gevende ;
t. de jur. Droit —, regt dat alleen het
vruchtgebruik van lets geeft.
Vsufruit, m. vruchtgebruik, vruchtgenot,
o. Il n'a point ce bien en propre, it n'en
a que 1' —, dit goed is zijn eigendoM
. niet , hij heeft /lechts het vruchtgebruik
.: daarvan.
Usufruitier, tn. —iere, f. vruchtgebruiker,
-trekker, vruchtgebruikfler, -trekfier.
Ces reparations sont a la charge de 1' —,
deze verbeteringen zijn ten Taste van den
vruchtgebruiker.
4 Usul, m. deur, yr.
,Usum, (ad) an. verzameling van boeken, of
gedrukt book voor den Franfchen kroonprint , o.
Usun, m. t. d'hist. nat. foort vas kers van
Peru, yr.
,Usuraire, adj. weekerachtig. Un contrat —,
ten woekerachtig verdrag.
Usurairement, adv. op eene woekerachtige
• wijze.
Usure, f. woeker, VI. II n'y a point d' —
a vela, daarop is geen woeker ; fig. Rendre, payer avec —, met wocker,riikelijk,
wedergeven, betalen;verfliftimg,flifting
door een lang gebruik, y r. Les coudes
de son habit sont percees, c'est d' —, de
ellebogen van zijnen rok zijn door, dat
komt van de slitting.
Usurer, v. a. woekeren.
Usurier,, m. —iere, f. woekeraar,, woekeraarfier.
Usurpatcur, m. —trice , f. onregtmatige bezitter, bezitfier; overweldiger.
Usurpation, f. onregtmatige bezitting. L'
— do gouvernement,-de onregtmatige be.
' zitting van de regering; onbehoorlijke
aanmatiging , overweldiging.
Usurper, v. a. overweldigen, onregtmatig
bemagtigen, zich aanmatigen. Ces biers
ne sont pas a lui, it les a usurpes , deze
goederen behooren niet aan hem, hij
heeft zich dezelve aangematigd. 11 usur.
'pa sur mes droits, hij doet inbreuk op
n2ijne regten.
Ut , in. t. de mus. ut (de eerfle nest in de
zangkunst), yr.
Utensile , zie Ustensile.
Uttria, e, adj. van welters zijde, leant.
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C'est son *are ..., dat is zifn halve broeder. Sa soenr — e, zijne halve zuster ;
t. de med. Fureur — e, onkuifche zuchi
tot vrouwen.
Uterus, zie Matrices
Utile , adj. nuttig, dienstig, voordeelig.
Ces homme vous sera — dans vos affaires,
deze man zal u nuttig , van nut, in uwe
taken zijn, Si je puis vous étre — en,
a , q. ch. repondez ; indien ik u in ion
yen dienst ken zijn, antwoord maar.
Cette langue vous sera — on jour, doze
taal zal u eens voordeelig, nuttig zijn.
Cette place est plus honorable que —, doze
plaats zal u meer eer dan voordeel geven; t. de prat. Jours —s, geregtsdagen.
Les jours de repos fixes par les lois, ne
sont pas au nombre des jours — s, de rust•
dagen door de wetten bepaald, zijn niet
onder het getal der geregtsdagen; m.
nut, voordeel, o. nuttigheid, yr. Join.
dro Pagreable a 1' —, het aangename met
het nuttige verbinden.
Utilement, adv. nuttiglijk, dienstiglijk,
voordeeliglijk. Employer le temps —, den
tijd nuttiglijk gebruiken, aanwenden ,
befleden. Se server .-- de l'occasion, zich
met voordeel van de gelegenheid bedienen.
* Utilisation, f. gebruikmaking.
* Utiliser, v. a. gebruik maken, ten Hotta
doen verfirekken. On pourroit — ces eaux,
men zoude van doze wateren gebruik
kunnen maken.
Utilite , f. nut , voordeel, o. nuttigheid, yr.
Cela n'est pas de grande —, dat is van
geene groote nuttigheid. Quelle — lui
en revient-il? Welk nut heeft hij dearvan ? ivaartoe is hem dat dienstig?
Utinet, an. t. de ton. hamer tot den bodens
van een vat; klein voetbankje der kaartenmakers, o.
Utopie, f. ingebeelde en volmaakte rege.
ring, y r. land, luilekkerland, o. — de
Thomas Bilorus, zeker book, handelende
over het volmaakte befiuur, en hoofs tot
titel (volgens Laveaux) chaque reveur
imagine son utopie.
UtricuTaire , m. t. de hot. zekere gele water ■
plant, y r.; die de zakpijp fpeelt.
Utricule, f. p. u. kleine lederen zak of
flesch.
Utriculê, e, adj. t. de bo y. als een kleine
lederen zak opgeblazen.
Utriculeux, se, adj. t. de bot. voorzien alt
met kleine lederen zakken.
Utriforme, adj. in de gedaante van eenen
kleinen lederen zak.
Uvage ou Ouvage, In. rand van eene kuip
hij de fuikerra.gnadeurs,
Uvaire, f. t. de bot. zekere plant, drui.
venvrucht.
Uvaure , m. t. d'hist. nat. foort van zee.
kalf,, o.
Ove, f. loodwit zalf.
Uvee, f. t. d'anat. druivenhuid, yr. ilia,
derde oogvlies , o.
Uvette, f. t. de bot. zeedruif.
Uvulaire, adj. t. d'anat. dat tot het lelletje in de keel behoort ; f. t. de boc.
druivenbloem.
Uvule, f. t., d'anat. zie Luette.
Uzifure, in. t. de chim. cinaber nit zwavel
en kwikzilver gensaakt.
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V, in. V, Yr. twee en twintigfle letter van Vaccinides, f. t. de hot. geflacht van tar•
het alphabet. als talletter 5, en met
tenbezien, zie Airelle.
een flreepje (—) daar haven 5000 ; t. d'ipl. Vaccinique, adj. rathorie —, de manier der
beteekent votre, wive t. de anus. letinenting met koepokflof.
ter die ele deelen der vioolflemaanduidt. Vache, f. koe. Une — a lait, eene melkkoe.
Va, de derde perfoen van den tegenw. tijd
Une — rousse, eene roode koe. Vivre du
van het werkwoord Mier, il, elle —, hij,
lait de —, van de koemelk leven. Poil ele
gaat. Va-t-en, pak u lveg, ga henen;
koehaar. — marine, zeekoe. La —
adv. het zij zoo, wel nu, ik ben dearbeugle, de koe bulks, loeit. Faire couvrif
tnede te vrede. Il en vent huit florins,
une — par le taureau, eene koe bij den
eh bien hij evil acht gulden daarvoor,
flier brengerr, haar door den flier latest
Iva aan, het zij zoo, hij zal ze hebdekken. La — a vele , de koe beefs gee.
ben; t. de jeu. fam. Huit florins, — tout,
kalfd ; t. de com. koehuid (peau de —).
ache gulden, daar is alles, ik houd alAcheter des — s, koehuiden koopenti Une
les, al mijn geld ; m. Sept et le quinze
— paree , eene bereide keehuid. — de
et le —, de inleg en nog zeven maal
roussi, juchtleer. — biche ou bubule, zit
vijftien maal zooveel; t. de mar. overBuffie. — bleue, zie Nilgaut. De la bonhaalreep van eene pont of fchouw.
se de koedrek. Des souliers de — en retour.
Va et vient, m. gedeelte van eenen haspel,
nee, omgekeerde fchoenen, f;thoenen van
werktuig voor,het winden der zijne, o.
omgekeerd koe-, osfenleder; t. de sell.
loopflok, zadel ,m. Un mouvement de —,
groote lederen bier , of mand met leder
eene beweging keen en weder.
overtrokken, boven op de rijtuigen; t.
Vacance , f. tijd , gedurende welken een ker.
d'impr. twee touwen, die den opflal eekelijk of ander ambt ledig of openfiaat,
ner drukpers doers bewegen, en beletten
ledigliand, in. La — d'un evéche , het
dat de kar. niet steer vooruitfchiet , dan
openflaan van een bisdorn; pl. vier- of
zij meet; C. de sal. opgehoopte zoutfilais
rusttijd (in de fcholen, der letteren),
pel; fig. fam. ou prov. Cette maison est
flilfland der letteroefeningen. Nous avons
une a lait pour ce madecin, dit hair
quatre semaines de —, wij hebben vier
is eene melkkoe voor dien geneesheer,
woken vacantie.
hij treks daar veel voordeel van. 11 a
Vacant, e, adj. ledig-, openflaande, onbe.
mange de la — enragee, hij heeft veel
kommer en gebrek geleden. Le diable eat
• geven (vacant), Une maison — e, een
ledigflaand huis. Cette place est encore
aux — s, er is een ijsfelijk leven; de
e, deze plants is nog onbegeven, flaat
duivel is los. Il est trop a son wise,
faudra qu'il mange en pen de la — enragke,
nog open; t. de jur. Une succession — e,
eene erfenis die nog opengaat, die nog
hij hoofs het te goed, hij meet een weiniemand gaischt heeft. Biens s, goenig gebrek lijden. Ila— a bon pied, hi,/
deren zonder erfgenaam; m. het inkohoofs vermogen om was nit to voeren.
men van eene kommanderie van de MalEspagnole, hjf
Il est sorrier comme une
thefer orde na den dood van den opper.
is een toovenaar. II park Francais com.
me une Espagnole , hij fpreekt slecht
/ten, kommandeur.
Fransch. Prendre la — et le veau, sets
Vacarme, m. geraas, getier, geweld, gebezwangerd meisje trowwen. Quand cha.
ruche, o. Voila bien du — pour peu
cun se mole de son métier les — s sont bien
dat
is
veel
geraas
voor
niets.
chose ,
y a du — dans cette maison, in dit huis is
gardees, als leder op zijne eigene zaken
geweld , men kijft en slaat elkander.
let, het zijne doer, dan gaat alles wet.
Vacation, f. beroep, handwerk, ambacht,
La — est a nous, de zdak is afgedaan,
wij hebben het gewonnen. 0.A la — est
o. nering, hantering , vr. De quelle
attachee, it faut qu'elle broute ,. die metou profession etes-vaus? welk is uw beroep? wat doer gij voor een handwerk?
den duivel is ingefcheept , meet er
de overvaren; men meet zich fchikken
Vous avez une bonne — , gij hebt een geed
flan,- de omflandigheden, waarin men. .is.
beroep;'tijd, die tot iets helloed wordt,
Porter a la —morte, :errand met het hoofd
tn, zitting, y r. On paie taut aux experts
par —, pour chaque —, men betaalt zoo
naar beneden dragen. Bien homme gardoveel aan de tot' dit work benoemden,
la —, bemoei a met ti zelven en niet met,
deskundigen voor elke'zitting; pl. daganderen. 11 n'est rien (de) tel que le plangelden, a. loon, , m. en o. tijdbefleding,
cher des — a, wie op droog land reist
.vr. Voici vos 8, hier zijn ewe dagkomt niet in gevaar om to verdrinken.
Aussi meurt veau que --‘, jongen en owlets
gelelen; Ililfland van het regt, rusttijd
der regtbanken (vacantie), m.,
moeten flerven.
Vaccin , m. koepokflef, yr.
Vacher,, m. —ere, f. koehoeder, koedrijver,
koedrlyffler; fig. onbeJchoft men.pch,
Vaccinable, adj. dal met de koepokflof kan
worden, ingeint.
Vacherie ,f. koefial, In. koemelkerif , yr.
Vaccinateur,
ineffiter met -koepokj74:
Vachin , m. t. de com. leder van eene
(Crooks.
Vaccination, f. inenting-met koepokflof.
ge koe, v.
• Vaccine, f. koepokken; inenting met de Vacie, f. klatfil der priesterrOj fi g -esule
Vaciet, m. t. debot. zekere plant, f'oort
koepokflof
Vacciner, v. a. met koepokflof inenten. 11
Nan mirtelbezie, foort van hijacist, VP.
a ete vaccine, hij is *et -de koepokflof "Vacillant e, adj., waggelend , wankeienei,
onvgs: ; ig. wrifeiendi, AN9it lar 1241
ingeint.
eV)
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eene walgereade i bevende, besisitelooze
hand hebben.
Vacillation, f. waggeling, fachudding. La
d'une barque, de waggeling van eerie
fchuit; fig. besluiteloosheid, draling,
wankeling , weifeling, onbefleildigheid,
onflandvastigheid. La — des sentiments,
des róponses , de besluiteloosheid, wankeling. in de gevoelens, antwoorden.
adj. onzeker, twijfelachtig.
Vaciller, v. n. waggelen, wankelen, onvast
zijn (chanceler). La main lni vacille , de
hand waggelt hem; fig. weifelen, besluiteloos, onzeker zijn, in twijfel flats.
Les temoins vacillent, de getuigen weifeUndid, yr.
len, zijn besluiteloes.
Vaeos, m. t. d'hist. nat. yergiftige mier in
fiesace.
f.
zie
Vacqnette,
Vacue, f. C. de prat. de phys. ledigheid(vide).
VacuMMe, in. leer dergenen, die eene ledige ruimte in de natuur aannemen, yr.
Vacniste, m. aanhanger van zulk eene leer.
Vacuite, f. ledigheisi , ruimte daar niets is.
Vacuola, f. t. d'anat. kleine ledige ruimte ,
ale in bet weeffel des- long.
Vae on Voce, f. t. de bot. plant op Mada.
gascar,, die etcstieke gem oplevert.
Vade, f. t. de jets. inleg, inzet (mise), on.
La — est trots florins , de inleg is drie
gulden; t. de mar. belong (interet) dat
ieder in een fchip heeft, naar mate van
den inleg ; fig. aandeel. 11 est pour sa
clans cette affaire, hi/ is voor zijn aandeel in deze zaak.
Vade-in-pace, m.gevangenis der monniken,vr.
Vade-midis, m. fam. handboekje enz., dat
often geineenlijk bij zich draagt, o.
Vademanque, f. yermindering van kapitaal,
defect aan de kas.
Vadrouille, f. t. de mar. fcheepsdweil (faubert), zwabber, tn.
Vagabond, e, adj. ontzwervend, omdwalend;
I. landlooper, landloopfler. Une conver•
nation —e, een gefprek, dat dan op dit,
dan weder op een ander onderwerp volt.
La lot contre les — s, de wet tegen de
landloopers.
flaat, tn. leefwijze van
Valabondage,
eeriest landlooper, yr. het fchooijen.
Vagabonder, v. a. pop. ornzwerven, onsdwalen, landlooper.
Vagant, m. firanddief, die bij florm langs
het firand loop, em to zien, of er wat
to kapen valt.
Vagin, m. t. d'anat.fcheede der lijfmoeder, yr.
Vaginal, e, adj. t. d'anat. tot de fcheede der
lij fmoeder behoorende.
Vaginant, e, adj. t. de bot. gelijk de fchee(rene kinderen, o.
de der liffmoeder.
Vagissement, gelchreeuw der eerstgeboVagistas, m. kijkvenflertje, o. foort van
tralievenfler, Rein venfiertje in de deu.
ref) der riftuigen.
Vagitateur, m. openlijke vitroeper.
Vague, adj. wijdloopig, onbepaald, zonder
bepaalde grenzen. Espace, lieu —, onbepaalde, wijdloopige ruimte, plants;
5. d'agr. Terres s, woeste, onbebouwde' landen, firekest; t. de paint. tine couleur —, acne ligte kleur; s. m. Le
d'an discours, de wijdloopigheid van een
gefprek; poet. Le — de Pair, het ruime,
het midden der lucht; pl. gefpleten root,
ftek der bierbrouwers, sok brassoirs of
broussoirs.
Vague 1. golf, bag" der ten. II rut englou..
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s, hij werd door do golves
ti, par les
verslonden.
Vaguement, adj. onbepaaldelijk, onbegrenrd.
Vague-mestre, t. mil. wagenmeester bij
een Leger.
Vaguer, v. n. inns. zwerven, doolen, ons.
loopen. — par Les champs, op het land
rondzwerven; het bier, dat gebrouwen
wordt , met den roerflok omroeren.
Vaguesse, f. t. de paint. lucht, ruimte its
fcnilderijen.
Vaighou-ranou, m. t. de bot. waterplant
van Madagascar, waterwormkruid, o
Vaguette, f. kleine huid tenor /toe to Snare
na; slopkous der leidekkers.
Vahès, m.pl. planten van de vijfde klasfe.
Vaigrage, t. de mar. befchot, binnenbe•
kleedfel van een fchip ; het befchieten,
bekleeden van een fchip; het bewegeren,
bewageren van eon fchtp.
Vaigrer, v. a. — un vaisseau, een [chip vas
binnen bekleeden, eon fehip bewegeren
of bewageren.
Vaigres, f. pl. t. de mar. de wegeringen,
wegers of wageringen, wagers, binnen.
planken van een fthip. d'empiture,
tusfchenwegers. — de fond, vlakwager.
d'acotar, borstband onder het ,potdele- de fleur, kimweger. — de ton.
tes, wager in eene sleep ,waarop de reel.
doften liggen. endentees, ingelatene
wagers.
Vaillamment, adj. dapperlijk, meediglifk.
Vaillance, f. dapperheid, kloekmoedigheid,
manhaftigheid. La victoire est due k sa
—, de overwinning beefs. men aan zijno
dapperheid to danken..
Vaillant, m. vermogen, 0. bezitting, er.
baar geld, o. 11 a mis tout son •-• a cet.
to terre, hij heeft zijn geheel vermogen
op dit land genet. 11 doit plus qu'il n'a
hij is rneer fchuldig dan hij vermo•
gen beefs. Avoir dix mille florins —, ties
duizend gulden rijk zijn, in vermogen
hebben, bezitten.
Vaillant, e, adj, dapper, moedig , flout,
manhaftig, manmoedig, kloek. Un general een dapper veldoverlie. C'est
une nation —e, het is eene dappere , man.
moedige natie.
(haftige dant: , yr.
heldenfluk, o. dappere , man..
Vaillantise,
Vaille que vaille, adv. bijallengevalle, hoe
greet de waarde, dapperheid enz. ook
Zie Valoir.
Vain, e, adj. ijdel, nietig; vergeefsch,
onnut, vruchteloos ; verwaand, grootsch,
crouch, vol inbeelding. Une —e esperance, eene Oleic hoop. Les — a plaisirs de
ce monde, de nietige vermaken van de.
ze wereld. Tons ses efforts sont — s, al
zifne pogingen zijn vergeefsch, vruchte.
loos. C'est un homme fort —, het is een
zeer verwaand mensch. Elle est Bien e
de sa beautd, zif is vol inbeelding,
grootsch op hare fchoonheid ; zoel ,-fmoor.
heat. Le temps est Bien —,. het weder
zoel, fmoorheet ;.c. de marêch. Un cheval
een al to beet paard, dot fchielijk
door de hitte afgeinat is; t. d'agr. Ter..
re e, dot r‘.land. En —, adv. to ver.
geefs*, ,vru,olstelool, ijdellijk. 11 travail.
le w--y werkt to vergeefs. Prendro le
nom de Dieu ed —, Gods naam ijdellijk
gebrasiken.
Vaincre, v. 5. ,everwinven
overmeesteren, se ender brengen.
vain.
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too
viinen les ennemis, hit beef) zijne vij.
Jok kW en trtsichendek heeft, de
anden overwonnen. 11 vainquit les Perses,
13.thord, fchip met eel; glad dek, fregat
hij brags de Per/en to onder. q. q.
of pink. — fin et bon marcheur, fcherp
;a course, iemand in het loopen overwinen wel bezeild fchip. — bien battant,
nen, overtreren. 11 vous a vaincu en po
fchip, dat geed tot het gevecht gefchikt
litesse, hii heeft it in beleefdheid overis. — de charge, magazijnfchip.
wonnen , cvertroffen. II faut — sa cokre,
lourd a la marche, flechte zeiler. — enmen o mo.e zijnen toorn overmeesteren.
nemi, neutre, vijandelijk neutraal ;chip.
Se --, v. r. soi méme , zich zelven over- pavilion, ilaggefchip. — corsaire, lea.
winnen , zijne driften to boven Ronan.
per , rooffchip. — garde-cote, kustbe•
Se laisser — a la pitie , zich tot medelijwaarder. — de conserve, fchip, dat onden laten overhalen. Se laisser — par la
der het admiraalsfchip zeilt, konvooi*
vdritd, aan de waarheid plaats geven.
fchip, geleide. — qui se porte bien A la
Vain , m. overwonnene, verwonnene. Traimer, fchip dat eene goede vaart heels.
ter les s avec humanise, de overwonnegondolè, fchip, dat achter en voor yes!
nen met ntenfchelijkheid , menfchelijk
fpringt. — a fr& , vracht-, huurfchip. Le
behandelen.
- demarre, het /Chip ligt zijn anker,
Vainement, adv. tevergeefs , nutteloor, ontnaakt zijn touw lot , gaat onder zeil.
nuttelijk, ijdellijk. 11 en a park —, hij VaIselet, m. klein fchip; klein vat, o.
heeft to vergeefs daarvan gefproken. Vous Vaisselle, f. vaatwerk, allerhande vaten,
avez travaille Rif hebt nuttelaos ged'etain, tinnen
keukengoed, enz., o.
werkt. Tenter — de faire une chose, vervaatwerk. Toute sa — est d'argent, al
monde,
geeft pogen eene zaak to doen.
zijn vaatwerk is ran zilver.
Vaines , f.
t. de dm. ligte en losfe mist.
gefoldeerd vaatwerk. — plate, ongefol•
Vainqueur, tn. overwinnaar, verwinnaar.
deerd vaatwerk. Remuer la — a q. q.,
Hannibal fut — des Romains, Hannibal
iemands geed in beflag nemen. Prenez
was overwinnaar der Romeinen. — aux
bedenk wat gij doet.
garde a votre
eux
olympiques,
overwinnaar in de olym- Vaissellie , f. t. de drap. zoo reel men op
j
p.ifehe fpelen. Le sage est .- de ses pas.
Bens walks.
sons, de wijze is verwinnaar van zijne t Val, m. dal, 0. valei, yr. Les vaux de
driften; adj. L'amour de overwinCerny, de valeijen van Cernaij. — des
nende liefde. Ses charmes s, hare overchoux , koeldal, abdij in het bisdom,
winnende bekoorlijkheden.
/lift van Langres, geestelijke orde. —
Vair, m. t. de blas. blaauw en grijs pelswerk,
des ticoliers , fcholiersdal , adbij van gees..
o.; zily eren klok op een blaauw veld, vr.
telijke kanonniken, fliftsheeren, die eels
Valve, e, adj. t. de blas. bezet met eene
groot getal fcholieren uit .Parijs aan
y oedering van blaauw en zilver , met
zich trokken.
eene pels en zilveren klekken bezet.
Valable, adj. geldig, deugdelijk, krachtlg,
Vaire, m. zeker kruid aan de ratfen , *aarbondig ; wettig, behoorlijk, aannensee
aan de nesters vast zitten, zeegrar, o.
lijk. Ce testament, ce contrat est —, dit
Vairon, m. t. d'hist. nat. kleine visch, foort
testament, dit verdrag is deugdelijk,
'van veelkleurige grondeling ; fie kelbaars,
wettig, geldig. Caution bonne et —, geezie Varon, 4pinoche 3 adj. glasoogig. Oeil
de en behoorlijke, geldige borgtogt. Urns
glasoog, oogen van twee kleuren. Ce
excuse —, eene aannemelijke veront•
cheval a l'oeil dit paard is glasoogig,
fchuldiging. Ses raisons ne sont pas — s,
heeft witte kringen em de oogbellen,
zijne gronden zijn niet krachtig, beheeft oogen van twee kleuren.
hoorlijk, gegrond. Deniers comptants et
Vaisseau, in. vat , in het algemeen. de
— 5, baar en gangbaar geld.
terre , de cuivre, aarden , koperen vat; Valablement, adv. geldiglijk, deugdolifk;
t. d'anat. Les — x du corps humain , de
wettiglijk , van waarde. Le mineur ne
vaten van het menichelijke ligchaam.
peat pas contracter , de minderjarige
Les — x sparmatiques, de zaadvaten; t.
lean geen wettig verdrag fluiten. 11 n'a
de bot. Les — x des plantes , de vaten;
pas Ora deendu—, hij is niet behoorlijk,
holligheden der planten, waardoor het
geregtelijk verdedigd.
fap loopt ; t. d'hist. nat. — de mer, ze- Valance , f. t. de hot. flerrevormige plant.
kers zwarte vogel van yameaka, kleine Valancine, zie Balancine.
platvoetige vogel. &election, t. d'dcrit. Valanide, zie Avelanide.
sainte, vat der verkiezing of genade ; t. Valant, adj. geldend, waard. Une maison
d'arch. inwendige ruitnte, de bulk van
— dix mille florins, een huis dat lien duieen gebonw, van eene kerk, zaal, enz.;
zend gulden waard is.
t. de mar. fchip, vaartuig , o. Un — de Valaque, m. inwoner van Wallachije.
guerre, oorlogfchip. — de premiere gran. Valdesies, f. p1. t. de bot. planten van de
deur, on de premier rang, fchip van de
twaalfde klasfe, foort van melastOme.
eerge grootte , van den eerflen rang.
Valdsteine , f. t. de bot. plant in Hongarijo
—comandt,
kammandants- ofadmiraalsvan het 'vie geflacht, waldfiein.
fchip.
marchand, koopvaarder, koop- Valentinie, f. t. de bot. firuik der ...Antilles
vaardiffchip. nègrier, flavenhaler. —
van het 8,lle geflacht.
de transport , transportfchip. — de con- Valdriane, f. t. de bot. valeriaan, fait Pr.
struction , fchip in aanbouw. — en armeriskruid ,Ipeerkruld , o. wilds nardus, m.
snent, fchip, dat in dienst gefield, maar Va16rianelle , f. Vakriane mache, zie Doucette.
nog niet bemand is. — parlementaire, Valesiens , m. p1. t. d'hist. eccl. aanhangers
hartelfchip. — de téte, fchip aan-het
van Valelius , die nit ijver voor onthou•
ltoofd van de little. — de queue , hek.
ding zich listen ontmannen.
falter. — a trois ponts, driedekker.
Valet, m. knecht , dienstbode, bediende.
—delign,
liniefchip. — de hautbord,
de chambre, katnerdienaar.
d'ecurie,,
groot fchip, of een fchip, dat eon half.
fialknecht.
do pied,
heertin.
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knecht, loner, huurkneeht, huurbediende. — de justice , geregtsdienaar.
Alattre—, meesterknecht ; t. d'art. — d'artillerie, handlanger ; t. de jeu. — au jeu
de cartes, boer in het kaartfpel. — de
carreau, ruitenbeer ; t. de mar. — de canon, garen prop voor het kanon; t. de
men. de charp. klenskaak. — de porte,
gewigt aan eene deur, om dezelve to
doers toevallen. — de miroir, fieunplaatje, waartegen een flaande fpiegel rust ;
t. de chin — a patin, foort van nijptang
cm de afgefnedene vaten to vattetz; t. de
man. gepinde flok om de fieigerende paarden mede in het till to prikken, m.; t. de
peck. talk , flaak met ge/lotenc punter; om
de netren uitgefpannen to honden, m.;
t.'de cord. ijzeren werktuig om leder,dat
seen rekken wil, op de tafel vast Id houden, o. ; t. d'horl. zie bautoir; T fig. fain.
ou prov. — de carreau, gemeene, verachtelijke karel. Traiter q.
comme un
— de carreau, iemand zeer verachtelijk
-behandelen.
Ame de —, flikflovijer,,
vleijer. 11 fait le bon —, hij
Melt den gedienstige. Tel maitre., tel
—, zoo de beer, zoo de knecht. 11 fait
comme le — du diable, hij doet nicer dun
hem beyolen is.
(bas) knechteliike float, en.
Valetage,
knechtfehap, o. dienstbaarizeid,
Valetaille, f. hoop knechten.
Valeter, v. n. den oogdienaar fpelen, den
gedienstigen fpelen; fig. onaangename en
tnoeijelijke diensten doen. Je suis las de
dans vos affaires, ik ben dat loopen en
rennen in uwe zaken moede. On l'a fait — ,
men heeft hem long laten loopen en rennen.
t Valeton, in. kind, klein knechtje, o.
Valetudinaire,' adj. ziekelijk, onpasfelijk,
het is eene
fukkelend. Vest une femme
tiekelif ke vrouw. (ziekelijken, m.
Valêtudinite, f. de float, toefiand van eenen
Vateur, f. waarde, waardif , yr. prijs ,opbretzgst, ns. 11 lui en a paye la —, hij
heeft hem de waarde daarvoor gegeven.
Ce sont des livres de grande dat zijn
boeken van groote watardif. Des papiers
de Dune papieren van geene waarde.
Les bleds sont en —, het koren is hoog in
prifs, is duur. Ce sont des marchandises
de non s, dat zijn onverkoopelige
warm. Vous teentendez pas la — de cette
expression, gij verflaat de waarde, de
eigenlijke beteekenis , den eigenlijken
zits van deze uitdrukking niet ; fig. II
ne faut pas attacher beaucoup de — a ce
qu'il dit , men moot niet veel waarde
hearten aan hetgeen hij zegt; t. de coin.
— en compte, waarde in rekening. — en
moi-meme, waarde in mif zelven. — de
banque, de change, bank-, wisfelwaarde.
revue, waarde ontvangen; t. de inns.
La — de la note, de waardij van eene
hoot, de during van dezelve; dapperheld, ve. nosed, m. Il a conquis ce pays
par sa hij heeft dit land door zijne
dapperheid verberd. La fortune ne seconda pas sa zijn moed had de fortuin
niet op zijde , de fortuin was zijnen
moed niet gunstig. La —, de —, adv.
gedurende , de hoeveelheid van. La — d'une
beure , de waarde van, gedurende een uur.
Valeureusement, adv. met moed, moediglijk,
dapperlijk, kloekmoediglijk. 11 a — combutt), hij hoofs dapperliik gevochten.
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Valeureux, se, adj. moedig, dapper. C'est
un general —, het is een dapper veld°.
verfle, generaal.
Validation, f. t, de jur. de pal. bekrachtiging , wettiging , goedkeuring. La — de
paiement, svettiging, bekrachtiging der
uitgave eerier rekening. — de mariage,
goedkeuring van een huwelijk.
Valide, adj. et s. f. t. de pezh.geringe foort van
labberdaan; ook putelatgenoemd to Heivre.
Valide, adj. t. de jur. geldig , krachtig,
wettig, deugdig. Cet acte , ce contrat n'est
pas —, deze akte, dit verdrag is niet
Faire homologuer un contrat pour
le rendre plus een verdrag doen Raven,
om het wettig, deugdig to maken; flerk,
een flergezond ; p. u. tin mendiant
ke, gezonde bedelaar.
naam, die men
Validá , f. La sultane
moeder des re.
bij de Turkel; aan
gerenden keizers geeft.
Validement, adv. ivettfiglijk, deugdelijk.
Cet acte a ate fait — dozes akte is op eene wettige wijze gemaakt.
Valider,, v. a. wettig,, van kracht oaken,
doen golden, wettigen , bekrachtigen. Le
consentemene subsequent du pare et de-la
mere a valid le mariage,_ de lettere. toeflemming der ouders heeft het huwelijk gewettigd, doen golden.
Validite, deugde lijk h cl,we ttigheid. On WI
conteste la. — du testament,, men befirijd*
hem de wettigheid van het lestament.
Valinga, Valinca, Rusfifche, doedelzak.
Valise, f. valies, o. mantelzak, m. Mettez vos hardes dins la —, doe uwe kleede.
ren in ,het valies. — de lit, beddezak.
Valisniere, f. t. tie bot. zekere waterplant,
avelker bloem veel met de jasmijn over.
eenkomt , en op het water lig:, valisneria.
Vallaire, adj. t. &anat. Couronne cone
kroon, die bij de oude Romeinen hem
gegeven word, die het eerst de vijande.
lijke verfehatiling beklommen had.
Vallee, m. t. de but. boom in Peru, foort
van Untie.
Vallae, f. dal, o. valei , yr. Descendons
dans la —, laat ons in het dal afklimmen.
Dn hant de la montagne on decouvre une
belle —, boven van den berg ontdekt men
een fchoon dal. Courir a la —, bergaf
loopen; prov. Nous nous reverrons dans
la — de josaphat , wij zullen ons in het
dal van yofaphat, ,in gene wereld wederzien ; hoendermarkt to Parijs.
est toujours bien fournie de volaille, de
hoendermarkt is 'altoos wet voorzien van
gevogelte ; fig. — de lames, tranendal.
Vallenie, zie Gatilier.
Vallon, m. klein dal, 0.; t, poet. Le sa.
ere —, het heilige dal, het dal der Mu.
fen, Zanggodinnen.
Valoir, v. n. gelden, waard, waardig zijn,
komen to Haan, beloopen, bedragen. Com.
bien vau,.t Panne de ce drap ? hoe vet! geld t,
op hoeveel komt de el van dit doek, laken to fiaan? ,Je vaux autant que lui, et
mon argent vaut le sien , i k ben zoo veel
waard als hij, en mijn geld beloopt zoo
veel als het zijne. Le pain a valu jus.
qu'a quatre sols la livre, het brood is tot
op vier fluivers het pond verkocht.
Le ducat vaut cinq florins et douze sols,
de dukaat is vhf gulden en twaalf
fluiver ; fain. Cela vaut de Pargent, dat
kost geld. Chaque chose a son prix, ieder
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tier ding heeft zijne waarde. Mr. vain
Bien madame, madame vaut bleu mr. , de
beer is de vrouw wel waard, de vrouw
is den heer wel waard , zij zijn van ge•
lijke afkomst, enz. 11 sait ce qu'en vaut
hij weet, hoe het daarmede gaat,
,vat daarbij uitkomt ; hij weer bij ondervinding , wat het is. L'un vaut l'autre , de
eene is niet beter dan de andere, zij zijn
beiden even goed of flecht. II yam son pe.
sant d'or, hij is onbetaalbaar. Vous ne considerez pas ce que vaut le personnage, gij befchouwd des mans waardij niet. Le jeu ne
vaut pas la chandelle , het is eene beuzeling,
de fop is de kool niet waard. Un bon averti
en vaut deux, wanneer men gewaarfchuwd
is, heeft men een groat voordeel. Tarn
yam l'homme, tant vaut la terre , het oog
des meesters maakt het paard vet; Bingen, die nergens goed poor zijn (met de
woorden rien en peine). Cela tie vaut rien,
dat deugt niets. Ce livre ne vaut pas la
peine de le lire, dat bock is de moeite
Islet waard het to lezen, niet lezensovaardig. Ce garcon ne vaut rien —, die
jongen wil niets deugen. Ne faire rien qui
value, niets doer; dat deugt. L'affaire ne
vaut pas la peine d'y penser, de zaak is de
moeite niet wqard, daaraan to denken.
Let habit ne vaut plus rien, dit kleed
deugt niets weer. Ces pieces de monnoie
ne valent plus rien , deze flukken geld deugen niets weer, zijn niet weer gang.
bear. mieux, beter zijn , beter to pas
komen. 11 vaut mieux se taire que de parler,, het is beter te zwijgen dan to fl)reken; prov. Un tiens vaut mieux que deux
to l'auras, een vogel in de hand is beter,
dan twee die op het dak zitten , die
vliegen; het zekere gaat voor het enzekere. 11 vaut mieux plier que de rompre ,
het is beter to buigen dan te bersten.
Cette chose vaut a present mieux denier
qu'elle ne valoit maille, dat ding is veel
verbeterd ; opbrengen, verfehaffen. Ces
terres lui valent huit mille florins par an,
doze landerijen brengen hem jaarlijks
acht duizend gulden op. Que lui a vain
son avarice, si non de le rendre 'odieux?
wat heeft hem zijnegierigheidverfchaft,
dan om zich gehaat to waken; golden,
de beteekenis hebben van, plaats bekleeden. WI , en chiffre H amain, vaut mille et
D vaut cinq cents, M, eene Romeinfche
cijfer, beteekent duizend, en D vijf honderd. L'as au piquet vain onze, het aas
in het piketfpel nbekleedt de plaats, heeft
de beteekenis van elf. Cette note de musique
-vaut une mesure, doze muzijknoot houdt
eons maat ; prov. Cela vaut fait, dat is
zoo good als afgedaan. Faire geldig
maken, doen gelden, in aanzien brengen, doen achten, bevorderen, nuttig
waken. Il a fait — son sentiment , hij beefs
zijn gevoelen doen golden. Faire — sa
charge, al het mogelijk voordeelvanzijn
ambt trekken. Il est d'un honnete homme
faire — des gens de moeite , het is
de pligt van een braaf man lieden van
verdiensten to bevorderen, in aanzien
to brengen. Se faire zich doen gel.
den, zich nuttig maken, zich in aanzien, in achting brengen. I1 neglige les
droits de sa charge, il ne se fait point —,
hij verzulmt de regten van zijn ambt,
hij doe: zieh niet gelden. LI fact un pen
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faire dans le monde, men meet zich
eon weinig in de wereld doen golden ;
— sur , t. de com. op afflag, 11 a en.
voye trots lettres de change a — stir ce qu'il
dolt pour les six premiers mois, hij heeft
drie ivisfelbrieven gezonden op afflag
van hetgeen hij voor de zes eerfle maan..
den fchuldig is. J'ai recu cette somme
sur ce qu'il a a me remettre, ik hob die
fon ontvangen op afflag van hetgeen hi/
mij beef: over te maken (te remitteren).
op goed geluk; het ga
Vaille que
neem
hoe het wil. Prenez sa promesse
zijne belofte aan, het ga zoo het wil;
t. de jeu. Tout coup vaille, ieder
geldt; luk of rank; het ga zoo het ga.
ik fpeel met a,
Je jouerai avec vous
het ga zoo het ga.
Valombrense, f. zekere monniksorde.
Valse, f. wals, zekere dans.
Valser,, v. n. walzen.
Valtheres, f. pl. t. de bot. zekere planters
van de zestiende klasfe.
Valuable, adj. van eenige waarde.
Value, f. t. de prat. La plus —, de overwaarde. Ii faut encore payer taut pour la
plus —, men moot nog zoo en zoo reel
voor de overwaarde betalen.
Valvaire, adj. t. de bot. tot de fchillen,
bolflers behoorende.
Valve, m. t. d'hist. nat. tnosfelfchelp, yr.;
t. de bot. bekleedfel van het zaadheis der
vruchten,o.bolfier,m. (bende,klapvliezig.
Valvulaire, adj. t. de bot. veel klapvliesjes
Valvule, f. t. de bot. klapvlies, klapje, o.;
t. d'anat. fljn vliesje dat het terugvloeifen van het blood bele:, o. Les —
Coeur, de klapvliezen, klapjes-, klap*
(in Sina.
deurtjes van het hart.
Vampi, m. t. de bot. foort van oranjeboons
Vampire, m. dood ligchaam , dat volgenthet
bifgeloof, des nachts het grafverlaat, hot
blood der menichen, die in flaauwte govallen zijn, zoude uitzuigen; bloedzwiger, foort van vledermuis in Amerika;
fig. een die het yolk doer lastenuitzteigt.
Vampirisme, m. leer der gewaande bleed
zuigers , yr.
Vampum, tn. foort van fang , yr. Or.
Van, m. wan em het koren mode to 'Pantie*,
Vanant, e, adj. t. de pap. Pate—, pap, deeg
van mindere hoedanigheid em papier te
waken. Papier —, middelfeort papier.
Vancassaye f. t. de but. kleine oranjeappel
op Isle de France, in.
Vancole, m. t. d'hist. nzt. fchorpioen vats
Madagascar , o.
• Vandalisme, Wandalismus, hetuitdoo.
yen van kende, en het ierugbrengen van
barbaarschheid , verwoestinggeest.'
Vandoise , Vendoise,
t. d'hisc. nat. Aarevan karper, halloo g; to Lyon wordthijeuiise, en te Poitou enz., dard getioemd.
Vanga, m. t. d'hist. nat. bönte ekfler met en.
nen Witten bulk (vogel van Madagascar).
Vangeron, m. t. d'hist. nat. zekere i,iseh in
het meet- van Laufanne,foort van karpeo.
Vangeur, Vaugeur, in. die bij de-fleenbak.
kers het deeg-met de handen ktteedt.
Vanguier, m. -t. de bot. foort van Am..
boom van Sina.
Vaniêre, f. r de not. foort van brandneki.
Vanille , f. t.-de bot. banille. (voort6rengt.
Vanillier, m. t. de bot. plant die de baztilla
yanite , f. ijdelheid , nietigheid;. "sr..
waandheid, opgeblazenheid, hoevaardif,
0 000 4
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vr, hoogmoed, — des fa.. , tout est
— dit Oalomon, ijdelheid der ijdelheden ,
alles is ijdelheid, zegt Salomo. La —
des plaisirs du monde, de nietigheid van
de vermaken der wereld. 11 tire — de sa
naissance, hij is trotsclz , vcrwaand op
zijne gehoorte. 11 est d'une — ridicule,
hij is van eene belagchelijke hoovaardij. Faire — de q. ch., op iets hoogmoedig zijn. Sans — je sais ces cnoses-la
mieux que vows, zanier verwaandheid, zonder roem gefproken ik verfla die Bingen beter-dan gij.
Vaniteux, se, adj. fam. yerwaand,hoovnoedig.
Vanne , m. t. d'hydraul. val- of fchuifdeur
van eene fluis, vr. verlaat, o. Les — s
,d.'un batardeau, de rchoeiplanken van
eenen dam, fleenen beer; t. de fauc. de
grootfie pen in den vlettgel der roofvo(zie Vanne.
gels , flagvederen.
Vanneau,
t. d'hist. nat. kievi t • t. de fauc.
Vanner, V. a. wannen. — du bled, koren
wannen; t. cl'epingl. des naalden in warme zemelen, nadat zij gewasfchen zijn , afdroogen.
Vannerie, f, mandemakers work, o.; m.
:onandemakerij, yr. Une voiture de —,
mandewagen.
Vannet, m. t. de bias. fchelp gelijk eene
wan, waarvan men het binnenfle, den
-grand ziet, yr.
Vannette , f. kleine wan voor den haver.
Xanneur,, 431. wanner.
Vasanier,,-m. manden-, korvenmaker.
Vamoir,, m. t. d'epingl. houten -bak , waarin men het ijzerdraad want , Ivaaryan
!men de fpelden maakt.
Vannoyer,, v. n. zich in eene zaak verdiepen.
Vansire, m. fret in Indio.
Vantail, vleugelblad (battant), o. Les
,vantaux d'une pone, de bladen, vleugels
'..eener vouwdeur. Les — x.de fenttres, de
•venflerluiken.
1- Vantance, f. zie Jactance. (vezeltjes.
Vantanes f., pl. t. de bot. planters met veel
V.antod , m. fam. pogcher., grootfpreker.
V.anter, v. a. roemen, hoog opvijzelen, verheft-en. On a bien vante son merite, men
.-heeft zijne verdiensten hoog opgevijzeld.
,11 ,ne fact pas trop — sa generosite , men
-*toot zijne edelmoedigheid niet to hoog
,yerheffen. se —, v. r. zich zelven beroemen, prijzen, pogchen, fnoeven. 11
sled pas de se soi-meme, hetpast niet
zich zelven to prijzen. Elle s'est vantee
de l'avoir fait, zij heeft zich beroemd van
het gedaan to hebben.
Vanterie, f. grootfpraak fnoeveri pog•cherij, zwetferij. II y a bien de la
dans ce qu'il dit, er is veel gtootfpraak
(fpreker.
-in hetgeen hij zegt.
Va,nteur, fam. pogcher, fnoever, gto&tVantiller, ve n. het water afdammen, af„fchutten met planken.
Vapeur, f. damp, lvafens, (loom, m. Les
s qui s'elevent de la mer , dampen, die
, etit de zee opliijgen ; C. de chim. Bain de
o. ; t. de 'nee. Machi bateau a
vapeur, floomtuig, o. boot, y r.; pl. t. de
,taped. dampen nit de maag , die naar de
herfenen flijgen ; winders , vt. opflijging
der liffmaeder, yr. Les — s de la rate, de
:dampen der milt, de zwaartneedigheid; t.
dc peint. nabootfing der dampen der lucht.
Vapor,ant, e, adj. uitdampend.
Valloat.ibak f. damping, ultwafeming.

VAR.
Vaporeux, se, adj. dampig, vol dampen,
winderig. Un ciel een dampige hemel.
Vaporisation, f. t. de chin]. uitdampen, het
brengen van eenige vochtige zelffidneligheld in dampen.
Vaporiser, v. n. t. de chim. ttitdampen, esne vochtigheid in dampen brengell.
Vaquant, zie Vacant.
Vaguer, v. n. open fiaan, open zijn, ledig
flaan. Cette charge vague par la mort de
son pore, dit ambt is open door den dood
zijns vaders. Le pape est wort et le saint
siege vague, de pans is dood , en de Joellige feel float open; rusttijd hebben,
vacantie houden. Ce tribunal vaquoit alors,
de regtbank had teen geene zitting ,
rustdag. — a q. ch., onledig, bezig met
tent de choses
lets zijn. On ne peut
a la fois, men kan met zoo veel dingo.;
niet to gelijk bezig zijn.
Vaguette, f. t. de corn. kleine held eener
koe to Smirna.
Varaigne , f. t. de sal. opening door welke
men het zeewater in de eerfie vergaderplaats der zoutputten lane. (blanc).
I'araire , m. t. de bot. wit nieskruid (elle-bore
Varan , m. t.. d'hist. nat. foort van Egypti.
fche hagedis, Farao's rot, yr.
Varander, v. a. t. de pech. — les harengs,
de haringen bij het nemen nit de petrel
laten uitdruipen en drookren.
Varangue, f. t. de mar. buikfluk , o. legger,
m. vloerhoue van een fchip, o. pla.
tes , de fond, buikflukken in het vlak
tusfchen de groote en fokken masten.
Vaisseau, batiment, a plates —s, eenplat.
bodemd fchip, vaartuig. s acculdes,
buileilukken•in het zog, of fcherpe buikflukken, welke fcherper worden, naar
.mate zij digter aan de voor- en achter.
Elevens naderen. —s demi-acculees, bulk.
flukken , welke geplaatst zijn tusfchen
de vlakke en fcherpe buikflukken.
de porques, buikflukken der Aattefporen.
Varaucoco , m. t. de bot. hail-eke boom gelijk klimop, roode harsboom.
Vardiole, t, d'hist. nat.witte paradijsvogelon.
Vare , f. t. de corn. Spaanfche el of elle.
Varech Varec , Vrac (op fommige plaatfets
Goemon, Sar genoemd), t. cle bot. seewier,, 0.; t. de mar. uitwerpfel der zee;
yerongelukt fchip, wrak, o. Droit de—,
firandregt.
Varego, m. t. de med. olijfboom, zie Cameled.
Varenne , f. warande ; t. de chas. jaagland,
jagtland , o.; t. de corn. zekere korenmaat.
F ares-trues, f. pl. flecht gebakkene fieenen.
Varet, m. (Varech) gezonken fchip, wrak, o.
Vari, m. t. d'hist. nat. zekere fchoone zwar.
to en Witte aap (maid).
Variabilite, f. veranderlijkheid, ongefla•
digheid. , La — du tempt , de veranders
lijkheid van het weder.
Variable , adj. veranderlijk , ongefladig,
onbefiendig ; wispelturig. Un temps —,
een ongefladig weder. La fortune est —,
de fortuin is onbeflendig. Il est — dans
ses resolutions, hij is veranderlijk in zij.
een
ne befluiten. Un homme
turig menscn ; t. de gram. Un mot —,
een woord, dat het teeken van het meervend aanneemt ; t. de geom. de math.
Quantize veranderlijke grootheid (in
tegenoverfielling van constante); t. mge.
de phys. Une force—, eene veranderlij..

ke krachi.
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Variant, e, adj. (inns.) veranderlijk, dat
bekrachtlgen; teekening, walke ver.
dikwifis verandert. Un homme een
waarborgt, dat een flak niet veran•
veranderlijk tnensch.
derd wordt.
Variantes, f. p1. verfchillende
t Varlet, m. page , edelknaap der cede rill.
verklaringen van eenen tekst.
dens; t. d'hydr. foort van flingerboom.
Variation, f. verandering , verwisfeling , Varlope , f. t. de melt. d'art. reefchaaf. De.
ongefladigheid, afwisfeling ; afwijking.
onglet on onglde,
mivoorlooPer.
La — du temps, de verandering van het
tandfChaa
f.
wetter; t. de mar. La — (declinaison) de Val-re , f. t. de pech. foort van harpoen one
I'aiguille, de la boussole, du compas, de
fchildpadden tefleken, vangen; t. de com.
afwijking , miswijzing . van het kompas.
foort van elle in Spanje.
noord-oostersng. —nord-ouest, Varrer, v. a. t. de pea. — une tortue, eons
mord-westering.
fchildpad met den harpoen fchietenateken„
Varice, f. t. de med. krampader ; t. de ma- Varretee, f. t. de pech. fijne lis om netters
rëch. adergezwel, zacht gezwel of wen
aan elkander te hechten.
aan de kniefchijf van een paard o.
Varreur,
t. de pech, fchiMpadden fchie*
Varicelle, f. t. de med. waterpokken.
ter, vanger, harpoener.
Varicocêle, f. t. de med. aderbreuk , yr. Varroquier,, en. t. de bot. foort van bier op
gezwel aan den balzak, o.
Nieuw-Holland , yr. (priesters.
Varicomphale, f. t. de med. naveladerbreuk. Vartias , m. pl. Indiaanfche monniken of
Varicule, f. t. de med. kleine krampader.
Varvoute ou Varvouste, m. t. de péch, foort
Varier, v. a. et n. verwisfelen, afwisfelen,
van vischnet met eenen fieel, o.
veranderen ; afwijken, verlheiders wa- Vasart, adj. t. de mar. Fond—
vaseux,
ken ; onfiandvastig , ongefladig zijn, van
flijk, modderige grand.
gevoelen veranderen. les wets, de Vasculaire ou Vascuieux , se, adj. t. d'anat,
fpjzen veranderen, verwisfelen. — ses
dat veel vaten of aderen heeft ; t. de bot.
expressions, zijne uitdrukkingen verwisbekervormig (vasculiforme).
felen, veranderen. Un parterre varie de Vase, m. vat , o. pul , vaas , vr. Les —s d'or,
fleurs, een met duizenderlei blocd'argent, de gouden, zi lveren vaten. Les—s
men afwisfelend, gefchakeerd bloemperk.
de cuisine , keukenvaten. Les — s sacris,
les coulears, de klouren fchakeren.
de gewifde vaten; pron. C'est un pauvre
yule dans ses sentiments, hij is ongefladig
hij is een artnzalig mensch , hij deugt
in zijne gevoelens. Le vent a valid plus.
tot niets. —s pour mettre des fieurs va.
sieurs fois , de wind is verfcheidene keezen om bloemen in te zetten, bleernva.
rem veranderd. L'accuse vane dans ses
zen; bol van eenen kroonkandelaar, waar.
reponses, de aangeklaagde wijkt af,-verin de arnsen fleken, m.; t. d'arch. vat.'
andert in zijne antwoorden. Ici sonstyle
vormig fieraad aan gebouwen, o.
varie, bier verandert zijn fiijl. Se —, v. r. Vase, 1. flijk , flik , oi madder , m. Le
zich veranderen, verandering aannemen.
vaisseau s est enfotice dans het fad,
Variete, f. verandering, afwisfeling„-verzit in den madder vast.
fcheidenheid, vr. verfchil , o. I1 y abien Vaseau,
t. d'epingl. houten vat voor feel.
ale la — clans cette musique, in die mudekoppen, o.
zijk is veel verfcheidenheid. Dans ce ta. Vaseux , se, adj. zie Vasart.
Wean it n'y a pas assez de —, in deze Vasiere, f. t. de sal. groat bekken, waarim
fchilderij is geene afwisfeling , fchakewater wordt warm gemaakt, e.
ring genoeg. La — lui plait, de veran- Vasistas ou Vagistas , m. klein beweegbaar
dering bebaagt hem; pl.alleriel, o.mengedeelte van eene deur of van een venfier,
gelingen , y r. mengelwerk, o. s moraklein kijkvengertje , o.
les , zedekundige mengelingen.
Vason,m. klomp klei om bakfteenen to ',taken.
Varietur, (ne) m. t. de pal. voorzorg geno- Vassal, m. —e, f. t. de feod. leenman, vas.
men om den fiaat, de opgave van een fluk
faal , leenvrouw. 11 est — du seigneur
te bekrachtlgen, teekening, Welke ver.
hij is leenman van den beer M.
waarborgt , dat eene akte, een fluk niet
11 fit marcher ses vassaux en guerre, hij lies
veranderd worden kan.
zijne Tasfalen ten oorlog trekken.
Varilles, f. pl. t. de bot. de donne punten Vasselage,
t. de feod. leenmanfchap,
aan de wijnranken, waarmede zij zich
leenregt, o. leenpligt , m. Le — engage
om de paten vast flingeren.
a difierents devoirs, het leenmanfchap ver.
Variolaires, f. pl. t. de bot. foort van pad.
binds tot onderfcheidene pligten. 11 vows
defloel , waarvan de ontwikkeling van den
Taut encore payer le droit de —, hij meet
bloefem en de vrucht gelijkt aanpokken.
Is het leenregt nag betalen.
Variole, f. t. d'hist. nat., foort van "Inver'. Vasset, m. t. d'hist.nat. zekere fchelp,pha.
kaanfche leetswrik , us.; t. de med. zie
raofshelp, vr.
.
Petite verole.
Vasseur, m. zie Client; Vassal.
Variolette, zie Varicelli.
Vassole, f. t. de mar. hoofd van eon
Varioleux, m. een die de kinderziekte heeft.
luik van het traliewerk op fchepen, o.
Variolique , adj. t. de med. IVIatiere—,pokflof. Vaste, adj. groat, wijd, ruim, uitgebreid,
Variolite, f. t. de min. zekerefleen met vlakuitgefirekt. line pleine, eene grooto
ken, pokfleen.
vlakte. Un château —, een uitgefirekt
Variorum, m. verzameling van oude Lakasteel ; t. d'anat. Le — interne, le — ex..
tijnfche fchrijvers, yr.; boeken van de
terne, de groote binnenfle , buitenlie dif•
cuss notis variorum (met verfchillende
beenfpier ; fig. 11 a ?esprit hij beefs
aanmerkingen), o.
een uitgebreid verfland vernuft. Mr.
Variqutux, se, adj. t. de med. aderfpattig,
G. est un homme d'une — erudition, de
opgezwollen, uitgezet.
beer G. is een man van groat. geleerd.
Variteur, m. t. de pal. voorzorg genomen
held. Former de — s projets, swote ant.
on den Baas, di opgave van eea fink
werpen foseders.
O000
Va.
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Vastite, f. grootheid (eenen kerk).
Vastitude , f. groote ultgellrektheid,
foort van kam bij de zifiewee
Vateau,
yens, vr.
Vaterie, f. t. de bot. zekere boom in hale,
vlechtboom. (Rome , o.
Vatican, in. vatikaan, pausfelijk paleis to
Vaticinateur, m. Ivaarzegger ; dic,'Iter.
t Vaticination, f. waarzegging. (waken.
Vaticiner, v. a. wear-, voorzeggen ; verzen
Vatique, m. fort van linde in Sine, yr.
Va-tout, m. t. de jeu. Faire —, al zijn geld
op het fpel zetten. Tenir le —, den ganfchen inleg in het fpel houden.
Vaucherie , t. de bot.foort van grasleder,o.
Vaucour, m. t. de pot. rafel der plateel&Akers, poteenmakers bij de draaibank,
ivaarop zij de aarde leggen, waaryan potten moeten gernatth warden, yr.
_Vau- de-route , (a) adv. hals over kop,uset
grooten haast.
Van-de-ville,
firaatliedje, volksliedje ;
zangjpel met firaatdeunejes, o.
Vaugeur,, zie Vangeur.
Van-l'eau (a) adv. zie Aval.
In. jagthond.
t
t Vau-neant, m. zie het volgende.
Vaurien,
deugniet , fchurk , fchelm; gait.
Vautoir , zie Vateau,
Vautour, gier,, grijpvogel ; fig. een hard,
;wreed mensch, die van rooven houdt.
C'est le plus cruel de mes — s, hij is de
4vAeedfle van mijne vervolgers ; t. d'astr,
gefiernte van de lier en den arend.
t.d'hist. nat.foort van kraai,vr.
Vautourin,
t. de chas. toerusting voor de
Vautrait,
jagt der wilde zwijnen.
Vautrer, v. n. op wilde zwijnets jagen. Se
v. r. zich wentelen. Le sanglier se
vautra dans' la fange,dans,la bone, het wilde
zwijn westelde zich in het jlijk ; fig. Se
dans la debauche dans les volutes, zich
'
in de wellosten
in de losbandigheden,
wentelen ,zeer losbandig, wellustig leven.
zie Val.
Vaux , in.
t Vavacrer , v. 41. ronddwalets.
groat kabeltouw, o.
Vtvain,
Vavasseur, m. t. de food. leenheer.
Vavassorie, f. t. de feod._teengoed, 0.
roturiere, burgerlijk leengoed.
Vaxel, m. zoutmaat in Lotharingen, yr.
Vayvode ou Waywode,
waywode, fotu ■
verein van Zevenbergen, Wallachije,
Noldavie, enz. waywoodfchap.
Vayvodie, f. Dignite de vayvode, waardigheld van eenen: wayvode.
Veable, adj. aangenaam.
Veau, m. kalf, kalfsvleesch, a. Us — gran,
een vet kalf. Un — de laic , een,zuigkalf.
Un — mon een nuchter Un
marin, zokalf,, zekere visch. Line lunge
de —, een kalfenierflzik. Une poitrine de
eene kalfthoest. Un jarret de —,
ichenkel. Ou ris de —, kalfszwezerik.
Une rauelle de —, eene kalfsfchijf: je
n'airne pas du —, ik hoed nietvan knifevieesch ; prov. Il faut tuer le — Bras ,
men moot het vette kalf flagten, eenen
yrolijken maaltijd hebben. H aire le pied
de — a q. q., iemand vleijen, hem lage
complimenten waken. Avoir la fievre du
klein koortsje hebben. Faire le —
eêtendee comme un els een ezel liggen. Adorer le — d'or,, het gouden kalf
aanbiddea, iemand vereeren, die keene
antlers verdieniten hoofs don zijn

v g El
dam en magt. AussitOt meurt in .. que ta,
vache, zie Vache. Brides a — x, flechte
gronden, zotte beweegredenen, grillen;
verdicht nieuws. Pleurer comme un —,
blaten ale een kalf; t. de cord. kalfsleer,
kall,vei, o. Des souliers de —, kalfsleeren fchoenen. Des livres relies en —, boeken in kalfsleeren, in Franfche banden.
— aquatique., t. d'hist. nat. zekere lenge
waterworn, voor de kalven, die hem in
het drinken opflurpen, doodelijk; t, de
sharp. kromme uitfnede nit bout, o.
Vebere, zie Helier.
Vecceur,, adj. t. d'astr. Rayon —,firaal, lijn ,
getrokken van de zen near eene planeet.
• Vedatn, m. geloofsboek der Indianen,o.
Vedasse on Vaidasse, f. weedasch.
Vedelet, m. herder der kalven.
Vedette, f. ruitersfchildwacht. Mettre en
---, eenen raiser op fchildwacht zetten;
t. de fort. fchilderhuis op den wal eener
vesting, e.; fig. de titel van iemand aan
(weigeren.
wien men lchriffte
t Veer ou Veher, v. a. verdedigen; afflaan;
Vegetable, adj. groeibaar.
Vegetal, m. gewas, o. 'route plante est us
—, elke plant is een gewas. J'ai déjà
cherehe beaucoup de vegetaux , ik lieb reeds
veep gewasfen gezocht.
Vegetal, e, adj. nit het plantenrijk, vas
planters afkomstig,, daartoe behoorende.
Le regne —, het plantenrijk. Sel —,
zout van planten.
Vegetalisation, f. plantwording.
Vegetant, e, adj. die of dat eene groeijen..
de k,acht heeft, wasrende, groeijende.
Vegatatif, ive, adj. wasfend, groeijend,
groeibevorderend. Les plantes n'ont qu'une vie — ve , het leven der planten befiaat
alleen in waedom.
Vegetation, f. groeijing, voortbrenging ,
wasfing. La — des plantes, de groeijing
der planten.
Vegeter, v. n. groeijen, wasfen. Les plan•
tes vegetent toujours, jusqu'à ce ,qu'elles
meurent, de planten groeijen altoos tot
dat zij Ilerven. L'engrais les fait —, de
=est duet hear groeijen; fig. een planten
leven Leiden. Il ne fait plus que —, hij
leeft dear maar zoo henen, hij heeft
haast alle zinnen verloren.
Vehemence, f. hevigheid, kracht, drift,
yr, nadriek, m. geweld, o. Vous parlez
ak ee trop de —, gij fpreekt met to veel
drift. Le vent souffle avec — ou violence,
de wind waait hevig.
Vehement, e, adj. hevig, fierk, geweldig,
krachtig ;edriftig. Un amour —, eeneflerke liefde. tin feu—, een hevig vuur. Une
colere — e, een hevige toorn. Un discours —, eene krachtige redevoering. Un
esprit —, een driftig , beet hoofd.
Vehementement, adv. t. de pal. zeer fork,
in den hoogfien grand. 11 est — soup•
tonne de ce fait, hij wordt zeer fork
van doze daad verdacht gehouden.
V eherie, f. zie Viguerie.
Válieur, m. t. de coot. (in Normandie) eon
getuige bij bezigtiging van een erfgrondfiuk.
Vehicule, m.voertuig;middel,hetgeen ergens
toe behulpzaamss, hetgeen loaarmede eon
geneesmiddel wordt ingenomen, o. Prenez
la poudre avec du yin c'est tin bon —, neem
het poeijer met wijn, dat is een geed
made', heizelYe in to krijgen. Cela ser:
VI*

V Eli
la proposition que j'ai I luifai.
vira de
re, dit zal als middel dienen tot den
voorflag dies ik hem heb te doen.
Vehier, zie Viguier.
Veiliant , e, adj. wakend, zie Veiller.
eiliaque,monensch van kwade trouw,trouw.
Ions mensch, bedrieger.
Veille, f. waken , a. fiapeloosheid , nachtwake, y r. Une cource, longue —, een
kort, Lang waken. Lit de —, waakbed.
Chandelle de nachtkaars. Faire la — des
acmes, de nachtwake bij de wapenendoen,
wapenivacht hoyden (dit was oudtijds een
gebruik, dat eon, die ridder zou Ivor.
den, de nachtwake in eene kapel, waarin de wapenen waren, houden moest),
Les Romains partagerent la nuit en quatre
s, de Romeinen verdeelden den nacht
in vier waken; pl. nachtwaken, y achtbraken, o. nachtfludien, yr. Les — s
continuelles, frequentes altérent la sante,
het gedurig, menigvuldig nachtbraken
bederft de gezondheid. Je me suis fadgue par de longues — s, i k heb mif ver.
moeid door het lange nacht waken; de dig
of avond van te voren, daags to voren.
J'arrivai la — de son depart, de sa mort,
ik kwam des daags voor zijn vertrek,
veer zijnen dood aan. La — de Noel,
des Rois, kersavond, de avond voor drie
koningen ; t. de bot. s des plantes, de
bePaalelfie wren, dat de planten zich
opeuen ; t. ele mar. Ancre de —, plechtanker; a la — ie.—, adv. op het punt
etoit a la — de sa perte , hij
was op het punt, van zijnen ondergang.
Its SOUL a la de partir, zij flaan op het
punt van to vertrekken. On est a la —
de voir, men zal boast zien; prov. Se
faire poissonnier la — de piques, ten onregten tijde beginnen.
Veillee, f. avondtijd , m. het waken, avondgezelfchap, o. avondtijdkorting , y r. Les
s sont longues en liver, de winteravenden zijn lang. tiller tous les soirs a la
alle avonden in gezelfchap gaan. La
— est chez Mr. R, het avondgezelfchap
is bij den heer R.
Veiller, v. n. waken, wakker zijn, niet
flapen. toute la nuit, den geheelen nacht
niet flapen. 11 a veille jusqu'au minuit,
hij heeft tot middernacht gewaakt.
aupths d'un malade, bij eenen zieken waken. Je le trouvai veillant aupres d'elle,
jk vond hem wakende bij Naar. Solt
que je dorme, soit que je veille, ik mag
flapen of niet flapen; fig. — sur q.
ch., veer iets waken, zorg dragon, op
jets een wakend oog hebben. La Providence veille a tout, de norzienigheid
waakt over alles. On ne peut pas —
tout, men kan op alles geen acht pan.
Veillez soigneusement a lui, heb een zorgvuldig , wakend oog op hem. 11 n'a pas
veille sur la conduite de son fils, hij heeft
geene zorg, goon wakend oog gehad voor,
op de opvoeaing van zijnen zoon; v. a.
bewaken, waken. Le malade est plus mal,
it faut le —, de zieke is erger,, men meet
bij hem waken ; fig. C'est un homme,
faut le — de pro's, het is een man, men
meet van nabij het oog op hem houden,
van nabij gaaeflaan, hem befpieden; t.
tie fauc. — Poiseau, den vogel wakker
houden, niet laten flapen; t. de mar. waken, oppasfen, bij fchoten en halzen flaan.
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— en avant, good sitkijken voor. Un rocher qui veille, eene rots, die boven wa.
ter komt. Veille Parrivee ou Pauloffee! par
op voor vallen of voor loeven! Veille les
ecoutes I klaar bij de fchoten! Veille les
drisses de huniers! klaar bij de marfe.
vallen! t. de bot. Veilles des plantes, de
bepaaldfle uren,dat de plantenzich opener:.
Veillerie, f. avondgezelfehap, zie Veiller.
Veilleur, in. die een lijk bewaakt.
nachtlamp. Ma — est eteinte
Veillense,
mijne nachtlamp is tat. — (petit lit do
veille), wachtbed, o.
Veilloir, t. de cord. de sell. tafel, waar.
op de fchoen- en zadelmakers hun Licht
en werktuig zetten, wanneer zij der
nachts werken. (wei , windhoop.
Veillote, f. t. d'agr. kleine hoop hooi in di
Veillot, te, adj. een weinig and.
Veine, f. t. d'anat. ader, bloedader. —cave,de
holle leverader. —lactee,melkader.—porte
ventrale,buikpoortader.—arterieuse,deflag,
ader. Les — s lui sont enildes, de aderen
zijn hcm opgezwollen. Le sang coule par
les —s dans le coenr, het bloed loop: door
de aderen in hes hart ; poet. — poe.
tique, dichtader,, dichterlijko geest. II
est en —, zijne verzen vloeijen hem nit
de pen • fig. Le sang lui bout dans les —a
het bleed kookt hem van gram.
'
de colere,
— qui
Ichap in de aderen. -11 n'a
y tende, hij heeft geene neiging,
fchiktheid daartoe. II est tombd 'sur une
bonne —, hij heeft het gelukkig getroll
d'or , d'argent, goad-,
fen ; t. de miner.
zilverader. — de sable, zandader. Cette
riches, dezi
mine se partage en plusieurs
mijn verdeelt zich in verfcheidene rijka
aders; t. d'hydr. — ii*egader,,
die ender de aarde loops; ader, fire!p
in het bout, in mariner, lood, enz. Bois,
marbre plein de — s, hour,. mariner vol
aderen, firepen. Le lapis a des — s d'or,,
de lazuurfleen heeft .gouden aderen.
Veine , e, adj. geaderd, dat aderen heefc.
Du bois geaderd hour. Une feuille —de
ou veineute, een geaderd blad.
Veiner, v. a. aderen, de aderen nabootfena
Le peintre a bien veine ces colonnes,
fthilder, verwer beefs doze zuilen good
geaderd.
Veineux , se, adj. vol aderen. Le noyer est
un bois três —, het notenboomenhout it
zeer vol aderen ; t. d'anat. Canal—, blood.
adergang. Artere — s, longbloedader.
Veissie, f. t. de bot. foort van mos, o.
Veinule, f. t. d'anat. bloedaderye,
Velanide ou Vilani, f. t. de bot, zeer fchoonn
foort van elk met eene eetbare vrucht.
Velar, m. maagdenpalm,zie Erysime,
Velaut ou Veloo I t. de chas. gefchreeuw der
jagers om ,den hand tot de jagt op den
haas aan to drijven. (Franfchen.
Velches, in. pl. Barbaren, voorouders der
Velcome, zie Vidercome. ((meduse).,
Velelle, f. t. d'hist. nat. foort van zeekwai
Wier, v. a. kalven een kalf werpen.
vache vient de —, de koe heeft gekalfd.
Velet, Witte ondervoering eens nonnen.
fluijers,
Velette, f. t. d'hist. nat. zekere kleine zonii
derlinge visch op de emery (lavkatne daenrieSiedri:
dellandfche zee.
Vèlêze , f. t. de bot. zekere grasplant, foort
parkenvent , perketnent, o. EcriVelin,
re sue du—, op parkosoni fohrtfven. Re.

VEN
p334
liurenparksinentest band. Papier,-,parke.
went ofvelinpapier,papier zonder flrepen.
Velites, in. pl. t. d'hist. Rom. ligt gewa.
pende foldaten; in Frankrijk jagers.
Vellas, m. t. de bot. ivilde kers , yr.
Velleite, f. krachtelooze wil, halve wil, tn.
Velleje, f. t, de bot.'foort van klokfes o.
Vellication, f. ftuiptrekkende beweging der
vezels, kleine aders.
(hemelbol).
Veloce.adj.t.d'astr.fnel,fnelloopend( yan eenen
fnelwagen.
Velocifere,
Velocipede,_ federt kort uitgevonden hot,ten paard, waarop men, ones cone onge.
loofelijke fnelheid, voortgaat.
Velocite, f. fnelheid, gezwindheid. La
de sa course, de son cours, de fnelheid
yan zijnen loop. La — des corps celestes,
d e fnelheid der heinelfche ligchamen. La
de la prononciation , de gezwindheid
der uitfpraak, het fnelle fpreken.
Velot, m vel van een te vroeg geboren kalf, o.
fluweel, fulp, felp, o.
ras,
Velours,
ongefchoren fluweel.
plein , figure, h
ileurs, glad , gebloemd fluweel. Robe de
, fiuweelen rok ; fig. Un chemin de —1
zachte, gelijke, effene of gemakkelijke
'weg. Ce sont des paroles de —, dat zijn
zachte woorden; fig. fain. Ce chat fait
patte de —, die kat treks hare klaauwen
- in. Cet homme fait patte de —, doze man
Welt, beef: het voornemen400r vleijen
;e benadeelen. Jouer sur son —, van zijIse whist ffelen. vert, t. d'hist. nat.foert
van ter op den wijngaard , yr. — anglois,
t.de bot. fchelp yan het geflaeht der toten,vr.
Veloutè, m. fluweel, fatij n lint, o.; t. d'a.
nat. het harige, ruige van de, binnenfle
deelen der menfchen err dieren; • donkere
kleur der edele ge/leenten.
Veloutè adj. fluweelachtig , zacht als
flowed' gemaakt. Des feuilles ees, flue
weelachtige bladeren.
Velouter, v. a. fluweel maken.
pollen van vochten , peilgeld, o.
Veltage,
Velte, f. peilfiok, tn.; zekere macs van enstrent zes pinten, yr.
— un tonneau, eve vat peilen.
Velter, v.
peiler, wijn-, brandewijuroeiVelteur,
. jer (jaugeur).
Vela, e , adj. harig , ruig , Yol haar. Un
animal —, een harig dier. Des Mains —es,
harige handen. Une pierce —e, een rnive
'leen, zoo als hif nit de fleengroeve kost.
t. d'hist. nat. kleine eenhoornvisch.
Vein,
Le — du pelage d'un d'une plante,
het wollige der Karen van een dier, de
wollige oppervlakte eener plan:.
Velue, f. t. d'hist. nat. foort van rups; t.
de chas. ruige huid op het hoofd der herten, wanneer hunne hoorisen beginnen te
(eerenprijs, m.
fchieten.
c hieten .
Velvote, 1. (Elatine, Veronique femelle),
Venade, m. foort van klein here van Peru, o.
Venaison, 1.' wild, wildbraad , o. Cette
viande a un goat de —, die vleesch heeft
eenen fmaak van wildbraad ; t. de chas.
Les cerfs, les sangliers sont en — (en graisse), de herten, de wilde zwijnen zijn
.100 goed om to eten; reuk van wild.
On sent id la —, men ruikt hier wild.
Venal, e, adj. verkoopbaar, veil, to keep.
een ambt dat te
Office , 'charge
,troop is ; t. de cots. Valeur —e, verkoope, lage, eerprijs ; fig. Avoir fame
go.
looze ziel hebben, die door eon
wits rich Mat owkoopen.'

V E N
op tone baatzschti•
Vènalement, adv. p.
ge , eerlooze wijze.
Venalite, f. verkoopbaarheid, verkooping,
het verkoopen. La — des offices est abo.
lie, het verkoopen der ambten is afgefchaft.
Venanos, m. t. d'hist. nat. Californisch hers,
foort van eland , 0.
Venant, e, adj. et , part. zie Venir; s.
gaande en komende menfchen , elk eon.
Vence,
zie Pervenche.
Vendable , adj. verkoopbaar. Cette terre n'est
pas —, die land mag nietverkocht worden.
Vendange, f.
aruivenoogst, m.; inzameling der druiven. Une mauvaise
een flechte wijnoogst ; prov. Precher sue
la —, hij fpreekt altoos met het glas in
de hand, zonder het uit te drinken, al.
tons praten en niet drinken ; pl. de tijd
van den wijnoogt, wijntijd, herfst, tn.
Passer les —s a la campagne, den wijnajd
op het land doorbrengen. Les — s ont
etc' bbelles, de herfst was fchoon; fam.
Adieu paniers, s sont faites, het is
gedaan met Kaatje ; de klucht is nit;
het is te laat, mosterd na den maaltijd.
Vendangeoir, In. wijnoogstfchttur,_ y r. mand
y our den wijnoogst , waarin de druiven
gedaan worden, tn.
Vendanger, v. a. et n. wifnoegsten, drui.
yenlezen, inzasnelen, inoogsten. On a
tout vendange, men heeft all. druiven
reeds ingeoogst. On a vendange de bonne
heure , men beefs vroeg gewijnoogst ; fig.
fam. verruilen, verwoesten: La pluie et
le froid ont tout vendange, de regen end('
koude hebben alles iernield.
Vendangeur, m. — se, f. wijn-, druiven,
lezer , wijnoogster , ivijngaardenier,
druivenleesfler, wijnoogster.
• Venclemiaire, m. wijntnaand , y r. van den
24 September tot den 22 October, eerlie
maand van den herfst.
Venderesse , f. koopvrouw, rerkoopfler.
Vendeur, m. — se, f. verkooper, kranser
verkoopfler, kraamfler. — de volailie,
gevogelte verkooper. — se de pommes,
appelenverkoopfler, fruitvrouw; fig. —
de fumee, windmaker. — d'orvietan, de
raithridate (charletan), kwakzalver.
Vendication , f. zie Revendation. Vendique,
zie Kevendiquer.
v endition , f. t. de prat. verkooping.
Vendre, v. a. verkoopen, flijten. Que yen•
dez-vous? wat verkoopt giji 11 a vendu
sa maison trois mille florins, hij hoof: zips
huis voor Brie duizensi gulden verkocht.
Il vend a perte, hij verkoopt met verlies.
— q. ch. cher,, a bon marche, a bas, vil
prix , lots deur, goedkoop, voor eenen
lagen, geringen prijs verkoopen. — en
detail , en gros, in het klein , in het
groat verkoopen. comptant, voor goreed geld, voor klinkende Haunt yerkoo.
pen. Cela se vend au poids, a la livre,
Panne, dat words bij het gewigt , bij het
pond , bij de f el verkocht. — a l'encan,
publiek, bij uitroeping verkoopen. —
avec ou sans garantie, met of zonder borgIle! ling verkoopen. l'amiable, in der
tninne verkoopen; fam. fig, ou prov. II
vend bien ses coquilles, hij weet zijne
waar wel to yerpasfen, wel aan te brangen. Ccla a etc vendu par dess,s les mai,
sons , dat is zeer dour verkocht. Etre a -ec a ddpendre, tot volkomene befchikking
van iensand zip:. A qui vendez.vous ces
beaux
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coquilles? wien dunks dat gif voor Yenez.y-voir,m.pop.fopperif,kleinigheid,vr.
hebt , met wien gij to doen hebt ? —
Vengeance, f. wraak. 11 ne respiroit que
beaux deniers comptants, listiger zijn dan
hij ademde niets dan wraak. II poussa,
porta la
trop loin, hij dreef de wraak
zij alien , bekwaam zijn , on: iemand aan
to ver. Tirer, prendre wraak nemen,
een geeing belang op se offeren. Tel vend
zich wreken; fam. C'est par — ce qu'il
et ne livre pas , menig een belooft iets ,
en a fait, dat heeft hij nit wraak gedaan.
en houdt het niet; menig een maakt re
kening op jets, en verkrijgt het niet,rekent t Vengement, m. zie het voorgaande woord.
zonder den waard. Ce n'est pas rout (que) de Venger, v. a. wreken, wraak nemen. — le
mort de son pére, den deed zips: vaders
faut livrer, met de belofte alleen is
het niet gedaan , men meet het ook uitvoe.
wreken. Se —, v. r. zich wreken. Se
de ses ennemis , d'une insulte, zich aan
ren,does; ; verraden, verkoopen. C'est lui
zijne vijanden, over eene beleediging
qui nous a vendus, hij heeft ons verraden.
Judas vendit J. Christ pour trente deniers, yu.
wreken. 11 s'est venge sur moi de sa
grace, hij heeft zich veer zijne ongenaa.
das verkocht, verried J. Christus voor
de aan mij gewroken. je m'en vengeroi
dertig zilverlingen. Se —, v. r. verkocht
worden, aftrek , vertier , nering hebben;
ik zal mij daarvoor wel wreken.
Vengeur,
elkander verkoopen, verraden. Ces
resse, f. wreker, wreekfier.
Cet ouvrage n'aura point de
Vres se vendent, die boeken worden verdeze be.
kocht; pop. Cette fille se vend, dit meisjo
leediging zal geenen wreker hebben; adj.
wrekend.
Craignez
laat zich gebruiken.
un Dieu
sa justice
resse, yrees eenenwrekenden God, zij.
vrijdag. — au soir, vrijdag
Vendredi,
ne wrekende geregtigheid. Une main — res..
avand. Il arriva un hif kwam op eese, eene wrekende hand. ,
nen vrijdag aan. — saint, goede vrijdag,
Vengoline , m. t. d'hist. nat. dingolifche vlas•
vrijdag veer pafchen.
Vendu, e, adj. et part. zie Vendre.
vink , .dfrikaanfche goudvink.
Vend, e, adj. dat begins to bederven, een Vengude, f. t. de peck. de groote ingang
(geving.
finaakje of reukje heeft.
van eene omheining een: vijvers met
visebnetten.
V4nefice , m. t. de pal. vergiftiging, vert Venelle, f. kleine jiraat ; fig. fam. Enfi- Veniat, m. t. de pal. dagvaarding in per■
loon veer eene hoogere regtbanfr, yr.
ler, prendre la —, het hazepad kiezen,
Vdniel, le, adj. t. de thdol. vergedlijk, dat
wegloopen.
vergeven kan worden. Commettre un
Vdndneux , se, adj. vergiftig (alleen van
chd eene zonde begaan, die vergevere
planten fprekende). Une plante —se, eekan warden. Une fame — le, eene vet,*
ne vergiftige plant.
gefelijke faut.
Vendnique, adj. dat het vergift maakt.
Vener, v. a. t. de chas. de beesten moede Veniellement, adv. t. de thdol. op eene vet..
gefelijke wijze, vergefelijk.
jagen, om bet vleesch inalfcher to krijgen. Faire — la viande, het vleesch doen Veni-mecum, m. zie Vade-mecum.
Venimeux , se, adj. venijnig, vergiftigbeflerven.
(wordt gezegd van dieren en van din.
Vêndrable, adj. eerwaardig. Un
gen, die zij bun vergift hebben merle.
een eerwaardige grijsaard. Ses vertus le
gedeeld). Le scorpion est un animal —,
rendent — a tout le monde , zijne deugde fchorpioen is een venijnig Bier; fig.
den maken hem bij elk eerwaardig ; s.
eerwaardige (titel der geestelijken).
Les herbes sur les quelles le crapauda pas-.
sa, sont ses, de kruiden, waarover de
Vdnérablement, adv. op eerie eerbiedige,
padde gekropen heeft, zijn vergiftig;
eerwaardige wijze.
fig. fam. venijnig, bits, fchamper,
Veneration, f. eerbiedigheid, eerbewijzing,
kend , C'est une langue — se,
yr. eerbied, Avoir de la — pour les
dat is eene bitfe taal ; s. f. t. d'hist. nat.
choses sacrees, eerbied hebben voor heiLa — se, eon vergiftige baars op do dilige zaken. beaucoup de — pour sa
merikaanfche knot,
vertu, ik vereer zijne deugd zeer. Sa
mdmoire reste en —, zijn aandenken zal Venin, m. venijn, vergift, o. mortel,
doodelijk vergift. Le — de la vipere, da
in eerbied blijven.
scorpion, het vergift der adder, van den
Vendrer, v. a. vereeren, eerbiedigen. —
fchorpioen; prov. A la queue le —, git
les saints, de heiligen vereeren.
le
ou , le — est a la queue, het erg*
Vdndricarde, f. t. Whist. nat. (verfieend) yekomt het laatfle. Monte la bete, mort le
nushart.
een doode bond bijt niet meer ; wan.
Vdnerie, f. jagt (van het rosfe wild). Aller a la —, op de jag: gaan. II entend,
neer de vijand deed is, kan hij niet
weer nadeel doen; t. de mdd. I1 y a du
• bien la —, hij verflaat de jags. goed ; al
— dans cette fievre , er is iets boosaardigs
die tot de jagt behooren. La — a ordre
de suivre le roi, de jagtfloet beefs last
bit* deze koorts. C'est no— qui se comden koning to volgen; jagthuis, o. 11 loge
munique, dat is een aanfiekend vergif;
het jazt'huis.
fig. venijn, 0. verborgen haat, boosaar•
a la —, hij woont
Vènerien , ne, adj. pokkig, venerisclz , dat
digheid, yr. II use bien du — contre
vous, hij is zeer boosaardig regen
de wellust betrefs. Mal —, maladie ne
repand son — partout, hij fpreekt overal
(mal de Naples), venusziekte, de Spaanfthe pokken. Les plaisirs — s, de welluskwaad, verfpreidt overal zijn venijn.
Venin de mer, m. t. d'hist. nat. zeekwab,
tige vermakert.
Venet,
t. de pêch. laag vischnet. , o.
yr. zie Meduse.
Venette, f. vrees, yr. fchrtk, angst, m. Venir, v. n. komen, aankomen. Je viens
(pour) vous dire, ik ken; u zeggen.
ongerustheid, yr.; partij onder keizer
7ustinianus.
vient lions chercher, hij komt ens halen.
Les voila qui viennent ,, daar kamen zij.
Jager, jagermeester van het rosfe
Vineur
opperjagormoespor.'
wild. Le grau;d —,40
Ii vint nous tout effraye, hij kwam
htet

VEN
X336
VEN
tic m'est rien venu a la loterie, ik lieb
heel verfchrikt op ons toe. Elie est ve.
slue en poste, zij is met den post gekonsen.
niets in de loterif gmonnen. Pour en
$oyez le bien venu , wees welkorn. Le pre..... la., it faut du temps, om het zoo ver
mier venu, de eer,fie de beste. Je viento brengen, daar behoort tijd toe. S'il
drai au devant de vous, ik Cal u te gevient a faire cela, wanneer hij dit doer.
Si le secret venoit a etre decouvert, wansnoet komen, gaan. Quel jour vient la
gazette de Rotterdam, op welken dag
neer het geheim ontdekt word. lis en yin..
komt de Rotterdamfche courant. Quand
rent au point de manger do cheval, het
viendra le messager wanneer zal de bode
kwam zoo ver met hen, dat zij paw-aankomen? Je viens vous dire, que vous
devleesch moesten eten. ,.-- bien , good
avez perdu, ik kom u zegen, dat gij
flaan, goed pasfen, good zitten. Cet
verlore:s hebt. Il vient de dire, hij komt
habit vous vient bien, die rok zit u goed.
te zeggen, hij heeft het zoo even ge— a sine succession , tot cone erfenis komen, geraken. — en proverbe , en coutuzegd ; mode gaan , reizen , komen. Je
me , tot fpreekwoorden , tot gewoonte
pars pour Amsterdam , voulez.vous — avec
worden. — a rien, op islets ustloopen,
moi, ik vertrek tsar Amflerdam, 'wilt
niets warden. — a ma connaissance, tot
gij met mij gaan , reizen? Je m'en vais
a la ville , venez avec moi, lie ga naar
mijne kennis komen, nsij bekendworden.
— a bout d'une chose, eon ding ten flititvie /lad ,ga, kola met mij ; met en. Diceslui qu'il en vienne , zeg hem, dathij kome. Its
voor brengen. En — a la force, tot ges'en vinrent ensemble de compagnie , zij Incaweld komen. L'eau me vient a la bouche,
men met elkander in gezelfchap. Ike faire
ik watertand daarvan. S'il vient a mous.
qu'aller et —, gedurig hier en daar gaan,
rir,, zoo , indien hij komt to flerven. 11
in gedurige beweging zijn, /teen en wevient de —, hij is zoo even geflorven.
Les
rues
sont
pleines
d'al.
der loepen.
Les siecles a —, de toekomende eeuwen;
s. L'aller et le —, het gaan en komen,
huts et venants, de firaten zijn vol
het been en weir gaan; prov. Donner
den en komenden. A tout venant on beau
railer et le —, regts en links oorvegen
jets, er kome wie wil, ik neem het met
elk eel' op. 11 a dix mille florins de rengeven.
te bien venant, hif beef's tien duizend Vent, m. wind, tn. voortgedrevene lucht,
gulden zekere renters. Le pelf de revenu
y r. — froid, koude wind. Expose au —,
qu'il , vient bien, het weinig inkomen
aan den wind blootgefield zijn. Etre a
l'abri du —, voor den wind befchut zijn.
dat hij heeft, born; goed in ; fig. La
Le — souffle, se love, de wind blaast,
balle vient au bon joueur, den goeden fpeverheft zich, fleekt op. Il fait gros -,
ler gaat ieder bal ; het geluk zoekt den
verflandigen van zelf; prov Qui chapon
het flormt. Le — tombe, de wind gaat
mange, chapon lui vient, die geld heeft,
liggen. Les — s cardinaux, de vier hoofdban gernakkelijk geld winnen. Elle auwinden. Le — de sud, de nord , de zuira quinze ans quand viennent les prunes,
den, noorden wind. — coulis, togtwind.
— blanc, drooge wind. Arbres en plein
• zij wordt oanflaande zomer as jaar and;
—, hoogfiammige boomen. Instrument a
T oortkomen, groeijen, tieren, komen.
vient pen de pommes, er komen, groei—, blaasingrument; t. de mar. — d'a•
jen weinig appelen. Cet arbre vient bien,
wont (de terre), landwind, oosten wind,
doze boom groeit goed. Le bled vient bien
die van het land komt. —d'aval (de nier),
en cot endroit, het koren tiert , groeit
zeewind, zuidewind, die van de zee
komt. — large, ruime wind. — maniagoed op doze plaats. Cela vient a vue
d'oeil, dat groeit ziender oogen ; krijgen
ble, handzame wind. — au plus pits,
toekotnen; geraken. Quand la fievre lui
bij den wind. — arriere, voor den wind.
—s.alizes , pasfaatwinden, die regelma•
vient, it mourra, wanneer hij de koorts
krijgt, zal hi fierven. II m'est venu
tig tusfchen de keerkringen waaijen. -de quartier ou — traversier, wind , die
un bon lot, ik heb eon goed lot gekredwars overwaait, of dwars in komt. Etre
gen, getrokken. Apres sa mart, ses biens
au — d'un autre, to loefwaard van eenen
viennenc a son frere, na zijnen dood ge.
Taken, vallen de goederen aan zijnen
anderen zijn. Etre sous le — d'un aubroeder. — a la majorite, tot de meertre, to lijwaart van eenen anderen zijn.
— de bouline , halve-, zijwind. — roll.
derjarigheidgeraken; meerderjarig, mondig worden. Il vint fort jeune a la contier, gezeilde wind voor beide boegen. —
dessus, de (wind op het zeil, zoodat het
ronne, hij geraakce zeer jong op den
Croon, aan de regering; prov. ou fig. La
zeil tegen ligt. — dedans, de wind in
het zeil, zoodat het vol flaat. — s pe,raison vie-ht avec l'mge, het ver/land komt
met de jaren; fpruiten, ontjtaan, afkoriadiques , afwisfelende zee- en landwinden. — a pic , wind, die geene bepaalde
men. Ce mot vient du Grec , dit wooed
is van het Grieksch afkomstig. Dela vient
rigting heeft. Le — est au soleil, er is
y a si pen de bonne foi dans le mongoon wind. Gagner le —, de loef krifgen.
•
Serrer le —, digs bij den wind zeilen.
de, daarvan daan komt "het, dat er zoo
Le — se range a retoile , de wind fchiet
goods trouw in de wereld is. II
noord. Petit — ou — fable, — moo,
vient d'une bonne maison, hij fpruit nit
zwakke , jlappe wind. — fait, ft:7 ve wind,
eon goed huis. Son malheur vient de son
die niet fchijnt to moeten duren i aanimprudence, zifn ongeluk fpruit nit zijlzouden. Avoir — et marte , gunstigen
Ise onvoorzigtigheid. Cela vient de bonne
wind en vloed hebben. Aller scion le —,
main, dat komt van goeder hand ; met en
den loop van het fchip naar den wind_
of a. en — En , aux mains , aux prises,
rigten ; fig. zich its de omflandiglieden
handgemeen worden. En — aux injures,
fchikken; t. d'art. — du boulet, !peelaux menaces, tot fchelden, fchimpen,
ruimte eons kogels. Le -- tome, lie wind
dreigen komen. II fallut en — a un pro.
draait ; het blad *eat om; fig. fain. ou prov.
c&s, het west tot ten prom komen. U
Avoir

VEN
Avoir le dessus du —, de bovenhand hebben
den mantel naar den wind hangen. 11
est au dessus du—, hij heel zijnefchaapjes op het drooge, hij is boven fan. Etre
au dessus du —, buiten alle gevaar zijn.
Petite pluie abat grand —, door eon good
,voord, doer men eene hevige gram/Chap
bedaren; met zachtheid kan men ,veel
uitvoeren; een goed word vindt eene
goede plants. Selon le — la voile, men
moat het zeil naar den wind rigten ; men
meet zich naar zijn inkomen voegen. Tourner a tons —s, met alle windendraaijen ;
den hulk naar den wind hangen;onbeflendi g
zijn; t. de marech. e cheval a du —,
dit paard begint dampig se wooden. II
porte (le nez) au —, hij draagt het hoofd,
den netts hong. Avoir le — en poupe ,
voorfpoed hebben, voor den wind gaan,
alles zien gelukken. Aller contre — et
maree , met tegenfpoed werstelen. Quelque — qui vente , wat er ook qebeere.
Autant en en Porte le er is geen .tiaat
op to maken, niets op to rekerzen. Avoir
le — d'une chose, sele lucht van bets hebben. 11 loge aux quatre —s, zijn huis
is overal open ; t. de med. wind, damp
in het tnenfchelifke ligchaam. 11 est plein
de — s, hij is vol winden. Lacher
eenen wind laten; adem. On lui donna un coup dans restomac qui lui fit perdre —, men gaf hem eenen flag op de
tnaag, dat zijn adem uitbleej; t. de
Chas. Ine p t, reek. Le cerf est de plus
grand — que le lievre, het hert laat eenen fierkeren reek tea, dan de hoes; fig.
Avoir (le) — de q. ch., de Iticht , den wind
van let: hebben, ices merkcn; fig. ijdelheld , opgeblazenheid. 11 y a bien du —
dans tout cc qu'il tilt, er is veel wind,
opgeblazenheid, hoogmoed in al wat hij
zegt. Toutes ses promesses ne soot que des
5, al zifee beloften zifn
11
a bien du — dans la tete , hij heeft vend wind
in het hoofd.
(mond eens helms, yr.
Ventail, Vantail, m. t: de blas. opening van den
Vente , f. verkoop ,
verkooping, yr. La
d'une m/ison, de verkoop van een heis.
11 emit a la —, hi] was op de verkooping.
Proceder a la —, tot den verkoop overglean. Presser one —, op eene verkooping
dringen. Exposer q. ch. en —, jets to
koop flellen, iets in veiling brengen. Ces
biens sont en —, deze goederen zijn om
to verkoopen, zijn to koop.
l'encan,
verkoop bij openbare ; vertier,
0. aftrek, m. Cette marchandise est de
bonne--, deze keopwaar heeft eenen goeden aftrek, gear wel af, wordt veel vet-kocht. Elle est hors de —, zij is niet
meer gefchikt, om goed verkocht re worden ; ver4'oopplaats , vr. markt, m. veiling, yr. Acheter q. ch. sur (a la) ....,
jets op de markt, op de veiling keopen;
hour dat in een bosch gekapt is en vet-kocht words; perceel , o. 11 y a plusieurs
s dans tette foret, in dit bosch zijn
verfcheidene percelen, verkoopingen van
hout. Tout le boss qui est coupe est encore dans la — , al het bout dat gekapt
is, ligt nog in veiling, ini pertelen,
meet nog verkocht wooden. Jeunes s,
jong gekapt bout, dat weir uitflaat; t.
de fdod. pl. — s et honneurs, veilgeld.
Droit de lode et — s, zie Lods. — et is.
sues, Abbe' recogniti:geld.
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Venteau , in. vergadering van timmerhout,
em de deur yen eene flubs ea maker; ook
om de deur eener flubs toe to maken,yr.
Ventelet,
kleine wind.
Venter, v. n. waaijen. Il a vente toute la
nuit, het heeft ..den geheelen nacht gewaaid; fig. On ne pent pas empecher le
vent de —, men kan den wind niet beletters to waaijen; men kan den loop der
nattier , den naraurlijken gang tier Bingen niet veranderen. .Quelque vent qu'il
vente, wat er ook gebeuren mag ; V. a.
luchten, rtitkloppen; t. d'agr. — le grain,
l'avoiue, het koren , de haver in de/Cheer
in de hooete werpen, son het van flof en
kaf to zeiverets.
Venterolle.s, m. pl. t. de feod. kooppenning,
veilgeld van een leengoed, o.
Venteux, se, adj. winderig, dat winders
veroorzaakt. L'automne est line saison
— se, de herfst is een winderig jaarge*
tif. Les navetg sons —, de knollen, rapen veroorzaken winders.
Venti, in. Arbre
een met een touw
gehaalde boom.
Ventier,
houthandelaar, een die een ge.
heel bosch koopt.
Ventilateur , tn. t. de phys. togtmaker
Inchtgever. Un— dans un spectacle, dans
nn chassis, eon luchtgever in eenen fchouwberg, in een twain.
Ventilation, f. t. de prat. evaluation, /Chat.
Sing, waardering eener erfenis, enz.;
onderzoek , o. Demander tine nouvelle
eene ;threw(' waardering, een nieuw onderzoek Yragen.
Ventiler, v. a. avaluer, fchatten, waarde.
ren (goederen bij het fink of in het go.
heel).
Ventiller, v. a. boeiplanken zetten s one het
water af to houden.
Ventolier, m. t. de fauc. Oiseau bon
eels
goede windvogel.
* Vent8se,
windmaand (van r9 Februa*
raj tot 20 lilaart), yr.
Ventosite, f. opgeblazenheid van het lig.#
chaam, winderigheid. Ces legumes don•
gent des — s, deze groenten veroorzaken
winden.
Ventouse, f. t. de chir. laatkop, m.; r.
d'arch. luikgat , rookgat , o. d'aisance , luel2tgat van een hetsfe. — de cheminee , rook-, luchtgat van eenen fchoorfieen. — de citerne, luchtgat aan tenets
regenbak ; pl. zeigdraden van den inki,
visch en andere dieren.
Ventouser, v. a. t. de chir. koppen zettess
(aw; eenen env/le/den).
Ventral, e, adj. t. d'anat. dat tot den buik
behoort. Hernie — e, buikbreuk.
Ventre, m. bulk; tn. liff, o. Le petit
superieur), de bovenbuik , de beret s
de maag. Il a le — Bur, hij heeft eenen
harden buik. <11 a mal au —, hij beef)
pijn in den buik, buikpijn. 11 recut un
coup d'epee clans le —, hij kreeg eenen
fleck met den degen in den buik. Una
inflammation au bas , setae ontileking is
het onderlijf. Avoir le tours de —, iths
buikloop hebben. — de la terre, facet
der garde. Il `, 1eur aria : — a terrel h*j
riep-bun toe: leg u met den bulk op digs
grond. Avoir' le
libre , open !ijf
(floelgang) hebben ; fig. fain. on prey.
paresseux , luiaard. Conrir
Tertent,
re zeer hard ; loopen.
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in genes aitgefirekten galop 'Vert, zoo
hard als het paard kan loopen. Avoir le
coeur au —, kleinhartig zijn. Passer,
marcher sur le — a q. q., iemand volkomen verflaan. Tout fait —, alles vult
den bulk. — aflame n'a point d'oreilles,
praatjes vullen den bulk niet. Se faire
un Dieu de son —, van zijnen bulk eenen
God maken; veel van fmullen houden.
Its font leur Dieu de leur zij maken
den bulk tot hupnen God. —bleu! — saint
gris (bas) ! dat ts de drommel hale L Tapperloot! to duivel ! Je saurai ce qu'il a dans le
ik zal zien, was hij in den zin heeft;
war hij in zijn [child voert. Je lei ar
mis le coeur an — , ik heb hem mood ingefcherpt. 11 lei mit le feu sous le —, hij heeft
hem getergd, verbitterd ; het vuur aan de
fchenen gelegd; in het naauw gebragt.
[Manger, boire, rire, h — deboutonne , to
bersten eten, drinkers, lagchen. Avoir le —
paresseux, n'avoir pas le —libre, hardlije
vig zijn. C'est le — de ma mere , je n'y
centre plus, daarvoor zal ik mij in het
vervolg wel wachten. Il n'a pas trois
jours dans le —, hij zal geen drie dagen
weer levee. II a demande pardon — a terre, hij heeft oottnoedigliik vergiffenis
gevraagd. 11 se depite , it boude contre
son —, wordt van iemand gezegd, die
niet evil eten. — de son , robe de velours,
van boven bons, van onderen firont. Faire rentrer les paroles dans le — a q. q.,
maken, dat iemand over zijn gezegde
berouw heeft, hem belet om verder to
fpreken; t. d'anat. Le — d'un muscle, het
ligchaam, vleesch van eene fpier. Curateur au —, voogd van een nog ongeboren
kind; t. d'arch. Cette muraille fait (le)
deze muur maakt eenen bulk, fieekt
vooruit ; t. d'art. Le — d'un mortier, de
bulk van eenen mortier. Le canon est
sur le —, het kanon ligt op den grond; t.
d'econ. Le — d'un pot, d'une bouteille,
d'une vase, d'un tonneau, de buik van eenen pot, van cone fiesch, van eene vaas,
van eon vat; t. de tourn. plankje der
draaijers voor de horst , o.
Ventree , f. drag:, yr. worp (van fongen),
. La truie a fait douze petits d'une —
(cochonnee), deze zeug heeft twaalf jongen in eene drags geworpen.
Ventricule , m. t. d'anat. zekere Nolte in het
ligchaam, maag van herkaauwende dieren, y r. Le — de cerveau, de Nolte in
de herfenen. Le du coeur, de holte van'
het hart; t. de bot. Le — de certaines
plantes, de bulk van zekere planten.
Ventriêre, t. de sell. buikriem, buikgor.
del (van paarden sangle), zeel om paarden to ontfchepen; t. d'acc. fluitlaken
den buik der kraanwrouwen, o.; t. de
chir. fluitband bij het fleenfnijden; t.
d'hydraul. befchutting van planken voor
eene rij van grondpalen; t. de mar. zwaar
flak hoe: , dat men onder aan den buik
van een fchip' aanbrengt, wanneer men
de fchepen in eene wieg doer afloopen.
Ventriloque , m. et f. buikfpreker, buikfpreekger.
Ventripotent, adj. eenen dikken bulk hebbende.
Ventrouiller, (se) v. r. zich wentelen, zich
rollen in het flijk (se vautrer). Les cochons aiment a se , de varkens houden
van 2ich in ,het flijk re wentelen.
adj. dikbuikig, mvaarlifrig.
Ventre,—
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tine' fethme extrémement e, eons Aar.
tengewoon dikbuikige vrouw; t. d'hist.
nat. zekere visch met kraakbeenige yinnen, de dikbuik; t. de bot. buikig. Ca.
lice —, buikige bloemkelk.
Venturon, t. de peck. vierkant .eischnet,
dat door middel van een tegensvigt wordt
opgeheven, o.; foort van cijsje, in Italii
cirri genoemd, o.
Vents, e, adj. et part. gekomen; zie Venir.
Nouveau —, nieuw aangekomene, niceweling . Premier—, die het eerst ge komen is.
Venue , f. aankomst, hornet. Dés-que j'ap.
pris sa (sou arrivee) , zoodra ik zijne
aankomst vernam. Vocre — en ce pays-ci
m'a donne de la joie, uwe komst in dit
land heeft mij verheugd. Le temps se
passa en allees et —5, de tijd verliep door
heen en weir loopen. Arbre d'une belle
— (table), boom , die fchoon aankomt,
wel °Archie:, wel grow ; fig. fam. Ce
jeune homms est d'une belle —, die jonge
mensch beef: eene goede geflalte. 11 a les
jambes tout d'une hij heeft beenen die
overal even dik zijn, beenen als zwa.
velflokken ; t. de jen. Il a fait huit gullies
de —, hij heeft acht kegels in eens ge.
worpen.
Venule, f. kleine ader, yr. adertje , 0.
Venus , f. t. de myth. Venus, godin der
liefde; wellust, en. onkuischheid; fig.
C'est une —, het is eene fchoonheid; t.
d'astr. morgen., avondfler ; ook eene der
tiers, nu reeds bekende,planeten;t. de chins.
Vitriol de —,koper
o o ; t.d'hist.nat. Pierre de —, venusfieen,arnethist ;venusfchelp;
t. d'anat. bovenfle fchaamdeel, venusberg.
Venuste , f. p. u. fchoonke;d.
t Wine , f. avond, het einde van den dag.
Vepres, f. pl. t. de lith. vesper, dienst its
de Roomfche kerk ten drie uren; avonda
diens:, avondzang, ns. Chanter les —,
de vesper zingen. 11 est a —, hij is in
den avonddienst. Sooner les —, de vesper
luiden. Les — Siciliennes ran 1282 le jour
de Piques, de Si ci liaanfche vesper, moord
der Franrchen, op den :weeder; paaschdag
van het jaar 1282.
Ver, m. worm in het algemeen. aquatic
que , waterworm. — de terre (lombric),
aardworns, pier. — a sole, zijdeworns.
— d'urine, pisworm, made. — luisant
(lampyre), glinflerwortn, St. yanswormpje. Les —s du corps humain , de wormen in het menfchelijke ligchaam.
solitaire ( teniaD , lintworm. Il y a des
— 5 dans la viande , er zijn wormer; in
het vleesch. — macaque , worm tusfchett
vel en vleesch.
meduse, worm op de
oesters; fig. fam. rongeur, knagend
geweten. Tirer les — s du nez a q. q.,
iemand uithooren. C'est un miserable —
de terre, het is een ellendeling, aardworm.
Il est nud comme un —, hij is zoo naakt
als eenworm,als eene pier; hij is dood arm.
Ver-coquin , m. bolworm, worm, foort van
reps aan den wijngaard, die de knoppen
afbijt ; worm in den kop der fchapen,
ook in het hoofd, in de herfenen .der
menfchen, duizeling veroorzakende ; fig.
grl , luim , kuur, yr.
Veracite , f. waarachtigheid, geloofwaar.
digheid. 'La — de Dieu, de waaracktig.
hei,d van God , dat hij zic.h niet kan be..
driegen. La — de cet histories, de gegeloofwaardigheid van dozen fchrifrer.
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Vdratre on Wratrum, m. t. de bot. plane,
foort van hies, y r. — blanc (ellebore blanc),
wit nieskruid van ilmerika , lvelks yrricht
luiskruid heet.
Veratrine, f. loogzout nit Veratre en Cisadilles.
Verbal, e, adj. t. de gram. van een werkwoord afgeleid. Un nom —, een naamwoord , dat van een werkwoord afgeleid
Ivor*. 11 y a des noms et des adjectirs verbaux, er zijn naamwoorden en bijvoegelijke woorden, die van de werkwoorden zijn
afgeleid; t. de prat. mondelijk,woordelijk,
verbaal. Une promesse —e, eene mondelijke
belofte. Un pro* —, een fchriftelijkverheal ofverflag van hetgeen ergens gebeurd
en gehoord is.
Verbalement, adv. mondelifk, bif monde. Il
ne le promit que hij beloofde het tnaar
tnondelijk.
Verbalisemen t , in. het opmaken van een
fchriftelijk verflag van iets, van een
proceseverbaal.
Verbaliser, v. n, t. de prat. fchriftelijk verflag of verbaal opfiellen; zijn verbaal te
lang uitbreiden, rekken, y es! woorden
gebruiken, die niets ter zake doen.
Verbascum , m. t. de bot. zie Mollene.
Verbe, m. t. de gram. werkwoord, o.
passif, lijdend werkwoord; t. de theol.
Woord (Gods woord) , o. Le — est incarne, le — s'est fait chair, het Woord is
vleesch geworden, Gods zoon is in het
vleesch verfchenen, nam de menrchelijke natuur aan ; fig. Avoir le — haut, op
eenen hoogen Loon fpreken, het Loge
Woord voeren.
Verberation , f. t. de plivs. de fldderende beweging der lucht (die het geluid , den
klank veroorzaakt), botfing, aanflooting
der lucks. Le son se fait par la de Parr,
het geluid ontflaat door hotting, aanflooting der lucht.
Verbeux, se, adj. praatachtig, woordenrijk. Un homme een praatachtig man.
Une eloquence — id, eene al te woordettrijke welfprekendheid.
Verbiage, in. fam. geklap, gefnap, o. otnhaal van woorden, In. Je suis las de ses
8, ik ben zijn geklap moede.
Verbiager, m. fam. fnappen, babbelen, veel
nfittelooze woorden gebruiken. I1 ne fait
que —, et on ne le comprend pas, hij doet
nit:: dan babbelen,' en men begrijpt
hem niet.
Verbiageur,
— ewe, f. babbelaar, Prater, mapper babbelaarfier , praatfler
fnapfler.
Verbiest , m. iirmenisch priester.
Verboquet, m. touw, waarmede men eenen
last. die in de hoogee getrokken wordt ,
befluurt, op dat dezel ye niet ergens togen foot, o.
Verbosite, f.woordenrijkheid, veelheid van
woorden,vr.gefnap,gebabbel,gerammel,o.
Verceillois , e, adj. zie Verceilles.
Verd, zie Vert.
Verdagon,
zeer wrange wijn.
Verdaire, m. keener van het kabinet.
Veratre, adj. groenachtig. Une
eene groenachtige kleur;
zekere
Jiang, yr.
Verdaud, adj. ontijdig , onrijp , wat wrang.
Verdee, groenachtige wijn van Toskafte,m.
Verdelet,, te, adj. nog wat Wrang , greenties ,itukag. -Du via
ivat Pug-
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dig*, wrange wijn ; fig. Ce vieillard est'
encore—, deze grijsaard is nog jeugdig,
vrolijk ; pl. m. gaten der infekten
het leder, o.
Verderie, f. t. de coot. onderhoudvesterta,
ambt, o. onderhoutvesterij, yr.
Verderin ,
t. d'hist, nat. foort van goad.vink van St. Domingo.
Verderoux, m. t. (Mist. nat, foort van tan•
gara van Guiana, Guianafehe wood.
mooch , yr.
Ve i de t , m. (vert-de-gris) kopergroen, o. Le
1— est un poison, het kopergroen is een
y ergif; zekere visch met eenen platters
kop, m.
Verdeur, f. groenheid, y r. het greets; de
tijd dat het fap in de panten komt, no.;
wrangheid, vr. Ce bois-la a encore de la —,
dit bout heeft nog fap, is nog groen. La
— des fruits , du yin, de wrangheid der
vruchten, des wijns ; fig. frischheid, yr.
jeugd , o. 11 etoic a!ors dans sa hif
was teen nog in den bloei zijner jaren.
Verdier, hou tves ter ; t. d'hist. nat. (bream)
goad., groenvink ; groene kikvor se! ,
loofvorsch.
Verdillon, t. de manuf. gedeelte van ,des
weeflioel , lvaaraan bif het tapiftweven
de kettingdraden of kamlijnen gehecht
zijn, 0. moerflok, lutfenflok,
Verdin,
t. d'hist. nat. Cochinchinefifchs
vogel, foort van fpreeuw.
VerdinCre, f. t. d'hist. nat. good- of green.
vink van Bahama'
Verdir, v. a. groen befirijken, green viewen, groenen. une Porte, eene deur
groen verwen. — la tranche d'un livre,
de fnede van een bock groen verwen v.
n. groen worden. Les prairies, les arbres
verdissent, de welders, de boomen worden
groen. Si l'on ne nettoie pas sonvent
cuivre , verdit, wanneer men het koper
niet diksvijls fchoon maakt, Jiver* het
ereen.
t- d'hist. nat. foort Van green.
Verdon ,
vink i h Engeland.
Verdoyer, v. n. groen worden. Au prin.
temps les pres verdoyefit, in de lente wet,
den de weiden green. Les arbres ver•
doyants, de groenende, groene boometp.
Couleur verdoyante, groene kleur.
Verdure, f. green , o. grointe, yr. La
des pres, des arbres, het groen der will.
dee, der boomen. Etre couch& Our la —,
op het green, in het gran liggen; t. de
bot. — d'hiver , zie Pirolle, Pyrolle- Uti
cabinet de —, een green zomerhuisfe.
Une tapisserie de — on une
een met
boomen befchilderd behangfel. 11 a une
belle — dans sa chambre, hij heeft een beet
bourne',- of landfchappen befchilderd be.
hangfel.
Verdurier,
t. de cuis. iroextebezorger
des konings.
Verecond, e, adj. onnoozel, eenvoudig.
Vèretille,
t. d'hist. nat. /bort van jira.
lenpol9pui.
Veretilles, m.
t. d'hist. nat. plantdieren,
f-oort van zeepennen.
Vereux se, adj. wormffekig, wormachtig.
Une pomme — se, eels woi.mflekige appal;
fig. onzeker, Jlecht.. Une dette sa, ee.
be onzekere fehtild;*fthilld waurrvan di
betaling eazeker‘ is. Votre cause esr—ie,
Uwe zaak is. Hecht, terdacht.
Vergadelle,f:t.4;14:1i.-zesihardejlekVitek.
Ver.
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Verge, t. reeds, garde, JPitsreede. II avoit
une a la main lorsqu'il etoit assts stir le
cheval, hij had eene garde in zijne hand,
Coen hij op het paard zat. 11 a rompu la
— de son fouet, hij heeft de roede van
zijne zweep gebroken ; flaf, m. La —
de Molse , d'Aaron , de flaf van Mozes,
yan Aaron. Les — s des magiciens de Pharaon, de Haven der toovenaars van Farae. La — d'un bedeau d'eglise, de flaf
yan een' kerkpedel. La — d'huissier, de geregtsdienaars fiaf: — de fer (longue tringle de fer), ijzeren flaaf; fig. Gouveruer son peuple avec une — de fer , zijn
y olk met eenen ijzerenfchepter befluren,
oregeren. Verges , pl. bezoek ingen van God ,
tucktroeden; prov. 11 n'a ni ni baton, hij
'was zonder wapenen, geheel weerloos ;
t. d'anat. La de Phomme, d'un cheval
entier, de roede des mans, het mannelijk
lid, van eenen hengst; t. d'art. — de
calibre, artillerie maatflaf, kaliberflang. — de fer a croix, lengtemeter,,
ijzeren flung met kruizen; t. de mar. —
d'ancre, fchacht van een anker. de
girouette, waterflok, vleugelfpil. — de
pavilion, vlaggeflok. — de pompe, pompgang; t. d'artif. — de fusee, flok aan
vuurpijlen; roede (zekere lengtemaat).
Une — de terre, eene roede gronds ; t.
d'astr. La — d'or, zie Arbalete ; t. de bot.
La — d'or ou doree, zekere plant, van
*one gouden kleur. — a pasteur ou
berger , foort van distel om to vollen ;
5.- de corn. foort van el. Trois — s d'Anterve font deux aunts de Paris, dric
&
4E4:golf-eke ellen maken twee Part:fiche ellen; peilgok , m. Les pieces d'eau de vie
se jaugent avec la —, de brandewijngukken worden met den peilfiok gepeild ; t.
de pot. d'etain. Etain en — (en lames),
flangen. tin; t. de pech. — a pecker,
hengelroede; t. d'horl. — de la pendule,
Hang van een flingeruuriverk. — de balaucier, fpindel , vleugelgang; t. de joa.
— d'or, gladde trouwring , ring zonder
kat; t. de vitr. — de fer a vitres , ijzeren
glasroede ; pl. roede. Battre un enfant a coups
de —s, een kind met de roede Une
poignee de — s, een bondel roeden ; 6g.
I i n'est plus sous le —, hij that niet meer
onder de tucht; prov. Il donne des — s
pour se fouetter, pour se faire fouetter,
hij gee; zelf de wapenen tegen zich in
tie hand. Faire baiser lee s a q. q. iemand na de firaf vergiffenis doenvragen.
Vergeage, t. de cont. uit-, afmeten der
floffon, o ; roeijen ofpei len der vaten, o7.;
t, de manuf. het ongelijk geweefde of ge.
verge in floffen.
Vergee, adj. t. de manuf. Eta& ongelijk gewevene flofre, die eenen misdruk
heeft. Op fommige plaatfen eene lengie
Van 540 voet;'een vierde morgen.
Vergence, f. trekking van vochten naar
eon gedeelte.
Vergeoise, f. t. de raf. bastaardvorm. Pains
— s, bastaard fuikerhoeden.
booMgaard. 11 y a treute arbses
Verger ,
fruitiers dans ce dezen boomgaard
zifn dertigvritcbtboomen; een .die eenen
flaf ,draagt.
Very. , v. 5. met de reeds of el :oaten;
vaten pollen of roeijen.
VergeroIles ou Vergerette, f.
t. de bgt.
'looses vas it side klas10,, rfookruidre.
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Vergeron, in.gratvink, bastaard nachtegaal.
Vergeter, v. a. afborgelen, affchuijeren.
un chapeau, eenen hoed afborflelen; t.
de bias. Un ecu vergete, see met fmalle
paler bezet fchild; t. de bot. Tige — ee,
.flengel die dunne en ongelijke fchoten
heeft. Bois — é, rood of bruin geflreept
heat, dat fchielijk verrot. Une peau
— ee, eene geflreepte held.
Vergette, f. t. de bias. fmalle paal in een
fchild, die maar het derde gedeelte van
hetzelve bellaat. D'azur cinq —s d'argenc ,
vijf Witte fmalle palen in een blzinew
veld; kleine roede; ord. p1. borflel,fl. hui,jer,kleederborflel ; heep*ls aan eene from.
Vergettier, Vergetier, m. berflelmaker, bor.
flelverkooper. (geflreepte huid.
Vergetures, f. pl. t. de med. vlakken eener
Vergeure, f. t. de pap. koperdraden gefpannen op de papiervormen ; pl. firepen,
die daarvan in het papier komen.
Vergilies, f. p1. t. de myth. gefiernten, die
de lente aankondigen; de dochters van
Atlas, die de Grieken Pleiades noemen,
en de Latijnen Virgiliae.
Verglacd, e, adj. met ifzel bedekt.
Verglacer, v. n. impers. ijzeren (faire du
verglas).
Verglas, m.
ijzelregen.
Vergne on Verne, tn. t. de bot. zie Aune.
Vergoblet ou Vergobret , m. t. d'ant. krijgs•
overfle der Gaulen.
t Vergogne, f. fchande,fchaamte. (wijze.
Vergogneusement, adv. op eene fchandelijke
Vergogneux , se, adj. fchandeiijk.
Vergue f. t. de mar. ra. — de misaine,
fokke ra. — de grand hunier, grootd
mars ra. — de perroquet, bramzeils ra.
— de cataquois, bovenbramzeils ra. —
barree ou seche, bagijne ra. — de perroquet de fougue , kruiszeil ra. — de per.
ruche, bovenkruis ra. — de civadiere,
blinde ra. de contre civadiere, fchttifblinde ra. — de bonnettes, lijzejl ra.
d'artimon, bezaan ra. — a come, gaf..
fel. — a latines, roeten of fprieten.
de paille en cal, ra of fpriet van de
druil. Ces vaisseaux sont
—, deza
fchepen liggen op rij , digs. aan elkander.
Vericle, f. t. de joa. Des diamants de —,
valfche diamanten.
Veridicite, f. waarachtigheid van een verhaul of g-ezegde, waarheidsliefde. On
conteste la — de ce recit, men betwist de
waarachtigheid van dit verhaal.
Veridique, adj. die de waarheid fpreekt,
waarheidlievend. C'est un homme —, bet
is een man, die de waarheid fpreekt.
Verid, e, adj. adellijk; waaraan eene be..
derflucht is.
Veriere, f. kerkvenger, glasblazerij, vr.
Verificateur, m. t. de jun. onderzoeker der
echtheid eener akte, enz.
Verification , f. onderzoek over de echt.
heid van een gefchrift; bekrachtiging,
waarmaking. La — se fit en sa presence,
het onderzoek gebeurde in zijne tegen.
woordigheid. La — par comparaison d'eeri•
ture se fait par les experts, het onderzoek,
de waarmaking door vergelijking der
handfchriften gefcbiedt door deskundigen,
bedrevenen. La — des passages cites, do
echtkeuring der aangehaalde plaatfen. -faire on trouva quo tout &oh eponee, na
gedaan onderzoek vond men dat allot to
WA was gekragtoverNaangemen.
d'un
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d'un Hit, de bekraclztiging,het geregtelifk
onderzoek ende aanneming ofinfchrijving
(enregistrement) van eengebod of edikt.
Verifier , v. a. echt keuren; bewaarheden,
flaven , bekrachtigen, bevestigen , bewijzen , de waarheid van eenig gefchrift
(verifieren). — par temoins, Pdoor getuigen flaven. Le bourgemestre a yerifle cette signature par son nom, de burgemeester beef: dit handfchrift door zijnen naam geflaafd, bevestigd (geverifi•
eerd). un decret, een befluit bekrachtigen en infchtijven. — la copie sur I'original, het affchrift met het oorfpronkelijke vergelijken, nazien en bekrachune promesse , eene belofte
tigen.
waar maken, vervullen.
t. de :nee. kelderwind,
Verin ou Verrin,
timmermans fchroef, yr. Charger une
eenen fleen met eene
pierre avec un
kelderwinde opladen.
Vkrine , f. t. de coin. varina's tabak , m.;
t. de mar. nachthilislamp.
Verisimilitude, f. waarfchijnlijkheid.
Veritable, adj. waar , waarachtig, eclat.
Rien nest plus —, niets is waarachtiger.
Je yolks garantis cela— , ik fla er voor in,
ami, een echte,
dat het waar is. Un
ware vriend. Dieu est —, et l'homme
est menteur, God is waarachtig en de
Mensch is een leugenaa-r. De — or, echt
goad. Ce n'esc pas de — vin de Champagne,
dat is geeti echte, ware Champagner wijn.
Veritablement, adv. waarlijk, waarachtig,
echt. C'est — de lui que je le Liens, dat
is waarlijk van hem, dat ik het heb;
ik heb het waarlijk van hem gehoord.
Jesus Christ est ressuscite 7ezus Christus is waarlijk opgeflaan. — it m'a dit
cela, waarachtig hij beefs mij dit gezegd.
Write, f. waarheid, opregtheid. Dices la
zeg de waarheid. Cela est contraire
it la —, dat firijdt tegen de waarheid.
C'est la pure —, dat is de zuivere waarheld. Tot ou tard la — se découvre, vroeg
of laat zal de waarheid aan den dag komen. Jesus dit: Je suis la voie, la — et la
vie, "fetus zegt : 1k ben de weg, de
waarheid en het levee. La — de la religion Chretienne, de waarheid, echtheid
van den Christelijken godsdienst. 'Dire
—s; iemand de waarheid zega q. q. ses
gen, hem zijne misflagen, gebreken onder het oog brengen. Rendre temoignage
h la —, der waarheid getuigenis geven.
Il est plein de —1 , hij is zeer opregt. Trahir la —, de waarheid to kort doen, tegen de waarheid fl)reken: En —, adv.
in waarheid, voorwaar. En — plus j'y
pense, plus je me chagrine, voorwaar hoe
meer lie daaraan denk, hoe meer ik mij
erger. En — seriez.vons capable de cela?
zoudt gij waarlijk daartoe inflaat zijn?
a la —, am tie staarheid to zeggen.
Verjage, zie Vergeage.
Verjules ou Verjures, f. pl. zie Vergeure.
Verjus, m. t. de vign. zuur, onrijp druivenfap, verjuis, o. zure , onrijpe druif,
den (sawn van bourdelais dragende; prov.
C'est — on jus Nen, het is onverfchillin
een broirtje of een zusje.
Verjute, e, adj. Icherp , zuur. Du vin
zure , rcherpe
t. de corn. (Verge) reel. of penVerle,
flak om de wenn to meten.
het ',Nur verguld
Vermeil ou's.- dore , m.
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elver, o.; t. d'agr. plaats wurveelwor.

men zifn, y r.; t. de bij. — des lapidaires,
granat vermsljoene,hoogroodegranaat.
Vermeil, le, adj. hoogrood ; blozend. tine
rose — le, eene hoogroode roes. Des lbvres — les, hoogroode lippen.
Vermeille, f. zeker rood edel ge.fieente , 0.
almandin. (Miljoen gronden.
Vermeillonner, v. a. bij de vergulders,ver.
V ermicelle,m. (lees Vermischelle)Italiaanfcha
knoedel,foort van deeg ,o. vermicelli, yr.
Soupe, potage aux — 5, vermicelli foep.
Vermicellier, m. knoedelmaker, averkooper.
Vermiculaire , m. E. d'hist. nat. wormflak,vr.;
t. de bot. La — brhlante, zie joubarde;
adj. wormflekig, wormvormig, wormswijze. Mouvement — (peristaltique) des
intestins, wormvormige ineenkrimpendo
beweging der ingewanden.
Vermiculant, adj. t. de med. Pouls — on ver.
miculaire, wormachtige beweging der pols.
Vermicule , e, adj. t. d'arch. de sculp. Tra*
vail, ouvrage
wormflrepig werk.
Vermiculite, f. zie Heiminthalite.
Vermitorme, adj. t. d'anat. wormvormig
it ormfialtig; t d'hist.natfoort van marters.
Vermifuge, adj. t. de med. women verdrif.
vend , dat de wormen verdrijft. bliodicaments — on anthelmintiques , geneesmiddelen am de wormen to verdrijven,
svortnkruid, o.
Vermilangues,
t. d'hist. nat. geflacht des'
miereneters, • leeuwen.
Vermiller, v. n. de aarde omwroeten, cm.
roeren ons wormen to zoeken (wordt van
eon wild zwijn gezegd).
Vermillon, m. vermiljoen, bergrood, blozend
rood , o. Peindre en —, met vermil.
joen fchilderen. Elle a un bean — aux joues,
zij heeft fchoone -roode, blozend roods
wangen, koonen ; t. de chim. Cinaber on men.
cure sulfurd pulverulent, kun.ctvermiljoen.
Vermillonner, v. n. t. de chas. wormen zoo.
ken; v. a. t. de peint. met vermiljoen,
bergrood fchilderen.
Vermine , f. ongedierte , o. Cet enfant est
plein de —, dit kind is vol otigedierse.
La — a gate les arbres, het ongedierta
heeft de boomen bedorven; fig. gefpuis ,
fiecht yolk, o. La police a chasse toute
cette —, de policie heeft al dit flechte
yolk weggejaagd. (brettgt.
Vermineux, se, adj. dat women voort.
Vermisseau, m. kleine worm, m. wormple,
o. — de mer,,,zekere fehelp.
Vermouler, se, v. pers. wormff-ekig worden.
Ce bois est sujet a se —, dit bout wordt
ligtelijk wormflekig.
wormgekio vol worm.
Vermoulu, e,
e, doze balk
gaten. Cette poutre est
is vol wormgaten.
Vermoulure, f. worviliekigheid , vernsolming , yr. wormmeel o.wortnitihade,yr.
Vermont, m. alfemwijn.
Vernaie, f. elzenbosch , o.
Vernal, e , adj. dat tot de !ewe baboon%
Verne ou Vergne, zie* Anne.
t. de bot. groote beets in SI.
Vernicier,
net, [sort van dolboom.
Vernier, zie Nonius.
Vernimbolt , m; fernambukhout o.
Vernir, v. a. vernisfen, verlakkin. ••• nee
table du' fer ,-eene Wel Van' ijziir" vorssio
fen. Du bois Verni; Verlaki hoed.
lak , verlak,rf14' , o. gr.
Vernis, m.
glazing , yr. — du- Japon, l'apalock
vol.*
PPPP z
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very 's. Donner un k la porcelaine, perfelei ts yerglaten; fig. uiterlijke fchijn,
glans, luister, m. Donner un — a ce
qu'il a fair, eenen uiterlijken fchijn geven aan hetgeen hij gedaan heeft.
Vernisser, v. a. verglaten, vernisfen,yerlakken. Cette porcelaine est mal vernasee,
dit porfelein is fleck: yerglaasd.
Vernisseur, m. vernisfer, verlakker.
Vernissier, m. vernisboom van Sina.
Vernissure , f. vernisfing , verlakking. La
potee sert h la — de la faience, de tinarch dient tot de verglazing van het pia.
:eel onechte porfelein.
Vernix, zie Sandaraque.
Verole, f. (mal de Naples) venusziekte,
Spaanfehe pokken. La petite — ou variole, kinderziekte , yr. kinderpokjes ,o. pl.
La petite — sort Bien, est rentree, suppu•
re, de kinderpokjes komen geed nit, zijn
iveder ingellagen, zweren , etteren. Etre
marque de petite —, pokdalig zijn; t.
d'hist. nat. zekere fchelp met knobbels.
— volante, vliegende kindertiekte (windpokken). — confluence, ineen loopende
kinderpokjes. — discrete, pokken, die
elkander niet aantaken.
Verole, e, adj. met de venusziekte of Spaan•
fche pokken befmet.
Verolette ou Verette, zie Varicelle.
Verolique ou Varolique, adj. tot de Spaan.
fche pokken behoorende.
"Mon on Vairon, m. t. d'hist. nat. zekere
foort van grondeling of flekabaars
(epinoche).
Veronique, f. t. de bot. eerenprijs , m.
Veroter, v. n. wormen zoeken (words van
vogelen gezegd). Le vanneau verote , de
kievit zoekt wormen.
Verocier, m. t. de pech. wormenzoeker.
Verotis, m. t. de pech. zekere roode worm
ens visch mede to vangen.
Verpe, f. t. de bot. foort van kamperaoeilje.
Verpuntes, f. pl.fulkerhoeden met gernsolten roode vetfuiker.
Verrat, m. geltvarken, o. beer, tn. man.
netje van eene tog, 0.; t. de mar. zee•
varken its de Illiddellandfche zee ; prov.
hij fchuimt
" pop. 11 ecume comme un
als een beer , hij fchuimbekt van nijd.
Verre, glas, o. — vert, green glas.
Faire du —, glas blazon. — de Bobeme ,
Boheemsch glas. !Vlettre des — de Bob&
me a une croisee, ruiten van Boheemsch
glas in eon fchuifraam zetten. Un —
dormant, een venfler, dot niet kan open
gemaakt worden , gelijk de kerkvenflers.
— en plats on en tables, glas in fchijven.
Un a biere, a yin, een wijn.
glas, kelk. 11 a nn oeil de —, hij heeft
eon glazen oog. — a patte ou a pied, glas
met eenen voet. — ardent, brandglas.
lenticulaire linx,
de lunette, brilglas.
d'antimone,fpieslinzenvermig glas.
glas. Choquons s , last ons
met de glazen klinken; prov. Qni casse
Ies — s, Ies paye, vie de glazen breekt,
*noes ze betalen; wie de fchade verooriiiakt; meet ze vergoeden.
Verree , ff, inus. glas Vol.
Verrerie, f. glasblazerij, yr. glasblazen,
p..glashut,' y r. glaswerk, o.
,
;
VirriAr m. grasblater -kramer,-keeper
g !askorf, sa.; glasraam, o. ; prov. II
court" comme uu
&charge , hij loop:
zior
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Verribre on Verrine, f. flak glas veer eons
fchilderif , 0.; t. de jard. kleine broeikas
met een glazen raam bedekt.
Verrillon, m. t. de mus. foot t van harmoni.
ca met acht of negen glazen van ver.
fchillende .9:rootte.
Verrin, zie Verin.
Verrine , 1. glaspijp of buis ; glas veer eene fchilderij, 0.; t. de sharp. groom°
houtfchroef, yr.; vat om glazen in to
zetten, o.; pl. redevoeringen van Cice.
ro tegen `'ernes.
Verroterie, f. allerhande fnuisterif van
glas, y r. klein flecht glaswerk, o.
Verrou (verrouil„ vieux), m. grendel. Fermer tine porte an
eene deur op den
grendel doen ; fig. Tirer les — x sue
soi, zich op/luiten, eenzaam 'even. Ve•
nit baiser le —, komen om zijne hulde to
bewijzen, eerbied betoonen, zich onder.
werpen.
Verrouiller, v. a. grendelen, toegrendeleni
Verrouillez la porte, grendel de deur.
Verrucaire, f. E. de bot. zie Lampsane,
de mosterd , wa;erkruid ; Aort van zone.
nebloem; wrattekruid; foort van vier.
Verruceux, se, adj. zie Verruqueux.
Verruosite , f. t. de bot. d'hist. nat..knobbels
als wratten.
Verrue, f. wrist. Avoir les mains pleines de
- s (de poireaux), de handen vol carat.
ten hebben; t. d'hist. nat. de bor. Une
coquille, une feuille couverte, cliargee de
- s, eene fchelp, eon blad met ongelijks
bultachtigheden.
Verruqueux, se, adj. t. de bot. d'hist. nat.
bultachtigheid , gelijk eene carat. Des
feuilles
s, wrattige bladeren.
Vers, m. vers , gedicht, o. Un — Latin,
Francais, een Latijnsch of Fransch vet.,
of gedicht. Un
berolque, een heldene
dicht. Un
lyrique, eon lierdicht. Un
— catalectique, een onvolkomen dichtre.
gel, een vers, aan welks einde eene let.
tergreep ontbreekt. Un — sans rimes, een
rijmeloos vers ; prov. Faire des — a la
louange de q. q., kwaad van iemand fpreken.
Vers, prep. tegen, naar, naar den kant;
omtrent, bij. — l'orient, tegen, ,naar
,het oosten. 11 se tourna — moi et me slit,
hij keerde zich naar mij, en zeide
Lever les yeux — le ciel, de oogen near,
ten hemel opheffen. — le soir, tegen,
omtrent den avond. — le milieu de ce
siecle, tegen,, omtrent het midden van
(van een rijtuig.
doze eeuw.
Versade, f. (inns.) het otivallen, omwerpen
Versaine, zie Jachere.
Versant, e , adj. tine voiture
e, een
tuig dat ligtelijk otnvalt , tie Verser.
Versatile, adj. ongefladig, veranderlijk ,
wispelturig. Un esprit 7-, een wispeltu.
rige geest.
Versa tilite f. wispelturigheid, verantler•
lijkheid, ongelladigheid. On remarque
dans son caractere une —, men benserkt in
zijn karakter eene wispelturigheid.
Verscbot, m. t. de bot. werfckot, zekere
Rusfifche lengtemaat. .
Verse, f. korf, mande met fleenkolen van 35
oude ponden; adj. t. de geom. Le sinus
d'un arc, de,verkeerdp finus van eenen
bong ; a —, adv. 11 pleift a —, het regent
dat het giet, het flortrIgent.
Verse, e, en q. ch. adj. et part. ervaren,
bedreven, geoefend in ifiS, xis Verser.
Vero
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Vergean,
t. d'astr. waternan,. een der
!inhale, eene woordelige vertaling.
twaalf teekens van den dierenrsem.
La — de la Bible, de overzetting van den
Verseller, v. a. pfalmen zingen bij verzen.
Bijbel. C'est une — latine, dat is eene
Versement,
t. de fin.florting, overflorLatijnfche vertaling. Cet &oiler a remting van geld in eene kas, yr. Le de
pone le prix de —, deze fcholier heeft
cette somme se fera en trois termes ,de /forden prijs behaald in het overzetten; maring van doze fo gefchiedt in drie keeren.
n'est pas finier van verhalen. Cette
Versenne ,
zie
dit verhaal is niet getrouw. I1 y
Verser, v. a. gieten, Morten, uitgieten,
a sur ce fait diffálentes s, deze zaak
infchenken, uitflorten, vergieten ; emworth` op verfchillende wijzen verhaald.
werpen, omforten. — du y in dans les vers, Verso, m. de keerzijde, de andere zijds
wijn in glazen fchenken, gieten. — de
van een boek, vr.
l'eau i terre , water op den grond for: Versoir,
t. d'agr. zie Oreille.
ten. Versez son verre tout plein, fchenk t Versoyer, v. a. vermengen.
zijn glas geheel — son sang pour Verste , f. ou Verst, Werst, m. worst, Raula patrie , zips_ bleed voor het vaderfifche lengtemaat (547 toises de France).
land llorten. — la sang innocent, on- Vert , (Verd), m. green, o. groene verve,
fchuldig bleed vergieten. — du bled dans
kleur, yr. Le — brun, het donker green.
un sac, koren in eenen zak !torten. Ver.
naissant ou gal , —"clair, jong licht
sez ce vin dans une autre bouteille , giet
of hel green. — d'herbes,grasgroen. —de
dien wijn in eene andere fetch nit. —
mer ou glauque, celadon, zeegroen. Etre
de l'or i pleine main , geld met voile Ilan..
habille de — , in het greengekleed zifts.
den uitgeven. Le cocher nous a verses,
Cela tire sur le —,dat hat of zweemt naar
de koetfier heeft ons'omgeworpen, omgehet groene. — de gris ou verdet, koper.
geoid; v. ottneerpen, omliggen, neérgreen, green dat aan fommige metalen
gellagen zijn, omflaan. Les berlines , sont
nitflaat. — de vessie, groene fap, die
moins versantes gin les autres voitures, de
men in blazen doer, en die men uit
berlijnen vallen niet zoo ligtelijk em
kruisdoorn haalt. — de corroyeur, groeals de andere rijtaigen. Nous avons
ne kleur voor de leerbereiders , van wouw
verse pros de la vine, wij tijn digs bij
en kopergroen gemaakt. —antique, marde fad omgeJlagen. S i ll pleut long-temps,
user met ylakken of witte aderen, Was.
es
bleds'yerseront,
indien'
'het
long
refleen.
d'iris, fap-, Spaansch groen,
:l
gent, Zeit het graan emliggen, neirgenit het fap der irisbloem gemaakt.
flagen gips; Les b bleds furent verses par la
berggroen,
—demontag Hurie,
pluie , het graan werd door den regen
foort van groenachtlge aarde ; wrange
otageflagen; prov. 11 n'est si bon charre.
fmaak -van den jongen wijn. Ces fruits
tier qui ne verse, de beste kan eene font
out du deze vruchten zijn nog niet
begaan ; het beste paard flruikelt weleens.
rijp. Ce viii a du—, deze wijn heeft eedans un tonneau 'peree , vergieffchen,
nen wrangen fmaak; long gran, dat mete
monniken, arbeid doen; eenen ondankba.
in de Acute den paarden goof:. Mettre
yen goeds doen. Etre verse en q. eh., in
des chevaux , paarden met gras
Ilene zaak bedreven, kundig, ervaren
voeren, op het gras weiden; t. de jeu.
zijn. 11 est bien verse dans la philosophic,
Jouer au —, met groene blaadjes fpelen
hij is zeer 'bedreven in de wijsbegeerte.
(zeker kinderfpel); t. de pech. Harengs,
11 n'est pas verse dans la langue Francaise ,
sardines en —, haringen , fardellen met
hij is nies kundig , ervaren in de Fran.
een weinig zout befirooid , die 'nog
fche taal.
niet lang gevangen zijn, greens ha.
Verset, m. vers nit de heilige Schrift, o.
ring ; t. d'hist. nat. zeer greens fang.
Lei chapitres de la Bible sont divises par
blanc, green witachtige brafem.
beur— s, de hoofdflukken wan den Bijbel
rier, Indirche groenvink. — d'airain ,
zijn in verzen virdeeld.
fount van liffler van Senegal: dore,
een die infchenkt; forcer.
Verseur,
perle, goudgroen kolibrietje, vogel op
Vous etes un mauvais vous ne faites gue
St. Domingo. — et bleu, blaauw greens
repandre, gij zije een flechte infcheaker,
adder, fang van het derde geflacht; fig.
gij doet niets da'n florten; t. d'astr. zie
fam. Employer le — et le sec,' al wat
Verseau.
mogelijk is doen , allot aanifenden, niet:
Versieblet, in. klein vers, o.
onbeproefd laten, al zijne krachten in.
Versicolor,
t. d'hist. nat. foort van Sifpannen. Etre pris sur le —, in de jeugd
nefche raaf, yr.
flerven. Manger son bled en —, zijn good
• Versificailleur,, m. flechte verzenmaker,
ontijdig verteren. Prendre q. q. sans
rijmelaar,, verzenlijmer.
demand fchielijk, onveorziens op het Jiff
Versificateur, m. verzenmaker. On voit asvallen,
sez de — s, mais on ne voit guOres de Vert, e, adj. groen. Du drap —, green Lapodtes, men ziet genoeg verzenmakers ,
ken. Couleur — e, ,groene kleur. Tout
maar weinig dichters.
est — au printemps, alles is in de lents
Versification, f. dichtkunst, rijmkunst , het
green. Des poix
s, groene erwten
werktuigelijke der dichtkunst. Traite
frisch, jeugdig. Ce vieillard est encore
de la — Hollandaise, yerhandeling over de
deze grljsaard is nog jeugdig. La
kunst cm Hollandfche verzen to maken.
e jeunesse, de krachtvolle jeugd. 1)9
Versifier, v. n. verzen maken, dichten ,rijla morue — e, verfche abberdaan. Oe
men. Cela est mal versifie, dat is flecht
bois est tout —, dit heat is geheel frisch ,
in verzen gebrogt.
green; onrijp, ontijdig. Ces poires soot
Versifieur, m. die verzen fchriift.
trop — es pour les cueillir, deze„ pore,:
Veraine f.
de corn. zekere'kerenmaat in
zijn to onrijp om ze to pi:444*n. Du via
Savoije.
, wrange wijn. Des pierres es, nieaw,
Version, f. overzetting, vertaling. tine —
versch gebrokene feenea. Cuir —,..ttbsP PPP 3
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VE
e, onbeddcht
reid leder; fig. Tete
loszinnig menseh. e reprimande, fcher
pe berisping. C'est un homme faut
marcher droit avec lui hij is een bejloten
man, men moet opregt met hem te werk
gaan. En voila une biers e, dat is eene regte leugen; prove Jame femme et
via 4oux , pain tendre et bois - mettent
la maison au desert, eene josge vrouw
zoete wijn , versch brood en green hoe:
brengen eene huishouding to grond, dengee on eene huishouding niet. 1.1 nous en
donne de Bien vertex, hij jokt ons wat voor.
Armenifche godgeleorde.
Veltabiet,
Vertebonne, foort van peer en latuw.
Vertebral, e, adj. t. d'anat. tot tie wervelbeenen behoorende.
Vertehre, f. t. d'anat. wervelbeen, o.
Vertebre , e, adj. met wervelbeenen voorzien.
Vertebrites, f. pl. t. d'hist. nat. wervelbeen•
freemen, us.
Vertelle, e. t. de sal. fpon, y r. tap , m. aan
de fchietplank van zoutputten.
Verse-longue, on mouilie bouche, f. t. de
jard. waterachtige herfstpeer.,
Vertement, adv. nadrukkelijk , floutelijk,
ter dege , onbefchroomdelijk, floutelijk.
hij antwoordde hens
xl lui repondit
onbefchroomdelijk, ter dege. La place
fut - attaquee, de vesting word floutelijk, fioutusoediglijk aangegrepen.
Vertemoute, f. t. de cout. regt van eenen
hear op eenen gemeente- of dwangmolen, o.
Vertenelles , f. pl. t. de mar. fcharniereo
om het roer te hangen, duimen en duitnelingen; haken en fiellen.
Vertevelle , f. t. de ser. kram van ten floe,
flotplaat (waarin de news van een flot gaat)
Vertex , m. t. d'anar. kruin van het hoofd
(sommet, sinciput:, yr.
Vertical, e, adj. t. de math. loodregt op den
horizon, vertikaal; toppuntig. Une ligne
e, eene loodregte ; t. d'astr. Point (le zenith), het hoofdpunt , toppunt ; t. de
bot. Les feuilles - es, lijnregte bladeren ; t. de mar. plan of afteekenissg der
fpanten.
Verticalement, adv. loodlijnig , lijnregt,
toppuntiglijk. Les corps pesants tombent
-, de zware ligchamen vallen lijnregt.
Verticalite, f. regtfiandigheid, yr. het loodregt flaan.
Verticaux , m. pl. (cercles verticaux) (eer.
tijds azimuths) groote cirkels der hetnelglobe , die door het toppunt en voetpant gaande, lijnregt op den gezigteinder vallen, en denzelyen in twee punten doorfnijden.
Verticellaire, adj. t. tie bot. zie Verticille.
Verticilles, m. pl. t. de bot. ringen ono de
boorntakkett.
Vertitille , adj. t. de bot. ringvornsig, wervelwifze , -vormig, Des rameaux s,
ringvormige takken.
Verticite, f. t. de phys. neiging van eenig
ligcAaam, om ZiCn naar eenen zekeren
leant te wenden. La - de l'aiguille aimantde, de neiging der magneetkompasnaald naar het noordets.
Vertige, m. zwijmeling , draaijing van het
hoofd, duizeling, vr.; het fuizebollen.
Avoir des - s, met draaijingen in he;
hoofd gekweld zijn. 11 est sujct aux - s,
h&j is aan duizelingen offiderhevig ; fig.
gekheid, verwarring in het vet-sand; t.
treerit. sainte. Dieu lui envoya tun esprit

V E R.
Cod brag: zijnen vest in verwar.
ring ; God verwarde zijn verfland.
Vertigineux,
adj.,zwiftnelend, aanzwif*
melingen of duizelingen in het hoofd
onderhevig.
Vertigo,
t. de marech. duizeligheid,
me ling , yr. kolder der paarden, no. foort
van flak, vr.; fig. fam. gekheid, gril,
kuur , korzelheid.
Vertiquenx, se, adj. t. de phys. de med. om.
draaijende , omloopende. Un mouvement
, eene ronddraaijende beweging.
t Vertir , v. a. zie Reven,ir.
Vert-or,
t. d'hist. nat., goudbrafem.
Vert-perle , m. d'hist, nat. foort van koli.
brietje , o. „
Vertu, f. deugd. La - Chretienne, de Chris•
tetifke deugd. Les - s cardinales, de
hoofddeugden: C'est une femme d'une
rare, dat is eene v'ouw van zeldzamo
deugd. Les - Divines, de Goddelifke
deugden. Il donne k ses enfans des exemples de hij geeft aan zijni kinderen
voorbeelden van deugd. Instruire q.
la
iemand de deugd leeren. , in de
deugd onderwijzen. On a mis sa Pei.
preuve , men heeft zifffie deugd op deprpef
gefield. La - se contente de peuk,:de
deugd is met weinig te vreden. La n'est pas toujours recompense, de deugd
(de deugdzame) wordt,niet aleijd beloond.
Faire de necessite —, 'van - de food eene
deugd maken; kracht, flerkte, vr. vermogen , 0. — occults, secr4e, v4rlor"
gene, geheime kracht. specifique,, eigene of eigendommelijke kracht. - Cotta
plante a la - de guerir ce anal, deze'Plant
heeft de kracht dit :kuraad to genezen.
Le serpent d'airain avoit la -.de guerir ceuz
qui la zegarderent, de. koperen fang had
de kracht , het, vermogen de genet', wets
ke haat. aanktken , te genezen. Ce chiffre a la - de dix, doze , cijfer ge1dt
zoo veel als lien • fig. Le baptbme a la
- d'effacer le peche
original, doop heeft
'
de kracht de erfzonde nit to delgen; t.
de theol. Les - s, het vijfdc hoer -der
engelen, de krachten; prov. Face d'honr
me porte -, het oog van den hoer nsaakt
het paard vet. - de, adv. krachtens,
tat hoofde , van wege, wege‘ns. , En - de
quoi pretend-ii cela? . nit welken grond
verlangt hij dit? En de cetre sentence, it est oblige de vous payer , nit hoOfde
van dit vonnis is hij verpligt u te betalen.
Vertubleu ou Vertuchoux, interj. pop., de
drommel ! bij mijne keel 1 t. d'hist. nat.
fchildvleugelig infekt, o.
Vertueusement, adv. deugdelijk,dengdzaam.
II a toujours vecu tres
hij heeft altijd
zeer deugdzaam geleefd.
Vtrtueux, se, adj. (deugdzaam, deugdelijk,
vroom. C'est une fille - se, het is een
deugdzaath meisje. Ce sont des sentiments
dat zijn deugdzame gevoelens.
hoop of hoe.
Vertugade, f. ou Vertugadin,
pel van een malvischbeen, dien de .vrou.
wen eertijds om de heupen droegen, ens
hare rokken wijd uit to zetten, hoepel.
rok. On ne porte plus de -s, men draagt
geene hoepelrokken meer ; t. de jard. afhellend , fchuinsch afloopen.d tuinwerk
van groene zoden van ongelijke breedte.
Vertugadier,
iere, f. die hoepelrokkes
(de drommel.
maakt.
Vercugois (Vcrtuchoux), m, pop. fapperment,
Ver.
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Vertumnaies, f. pl. lentefeesten der onden,e.
Vertutnne, m. t. d'hist. nat. dagkapel in Siberie , y r.; tuingod der fleidenen•
t
Verumontanutn , (lees Verumontanome)
d'ant.Aort van knobbeltje op de pisbuis,o.
Verve, f. vuur, 0. lust tot lets ,geestdrift,
m. po6tique, dichtvunr, dichtlust.
La — d'un oratcur, d'un musicien, d'un
peintre, het vuur, waarmede een redenaar rpreekt, een muzifkant fpeclt, een
Milder rnaalt. I1 y a de la — dans ce
poatne, in dit dicht lit vuur ; fam. (inus.)
gril, kuur, wonderlijke inbeeiding.
Verveineou Vervene, f. t. de bot. if zerkruid,o.
Vervelle, m. t. de fauc. ring aan den voet
van eenen valk , waarop het wapen of de
naam des eigenaars fiaat ; t. de mar, haak
waarin het roer hangt, m.
Verveux ou Vervier, m. t. de pech. zie Rafle; t, de jard. s (te Parijs) teenen korf
(der koorts.
voor het oafs.
Vesanie, f. t. de med. ifikoofdigheid zon•
Vesce, f. t. de bot. wik, wikke, duiven-,
paardenboon. Donner de la — aux che.
vaux, aux pigeons, den paarden, duiven
wikken, boonen geven.
Vesceron, tn. Wilde wile , yr.
Vesiau, m. t. de cout. buurt, yr.
Vesicaire, f. t. de bor. foot: van maluwe ,
plant, welker kelk de gedaante van eene blaas heeft.
Vesicant, m. t. flat. Port van Spaanrche
vlieg, y r.; adj. t. de med. zie Epispastique.
Vesication, f. t. de med. opkomen der blaren door het trekken van pleisters, o.
Vesicatoire, in. et adj. t, de med. Un —
trekpleister, vr. Appliquer
un emplatre
eene trekpleister opleggen.
un
Vesiceux, se, zie Vesiculeux, Vesiculaire„
Vesiculaire ou Vesicule , adj , t. de bot. blaas
jesachtig. Feuilles —s, bladeren die met
dampblaasjes zijn bezel. Vapeurs
blaasjes.
Vesicule , f. kleine blear. La — biliaire on
du fiel, galblaas. Le poumon est compose d'une infinite de — 5, de long is door
eerie oneindige menigte Heine blaasjes
zamengefleld.
Vesiculeux , se, ou Vesiceux, -se, adj: dat
Haar kleine blaasjes gelijkt.(vesiculaire),
Veson, Vezon ou Vesou, Wsoul (vie de canne), ruw lap nit fuikerriet, ear dat het
tot firoop bereid is, 0.
Vesperal, in.vesperboek bij de Roomfchen, o.
Vesperie, f. t. de theol. each. laatfle fie].
Welke een licentiaat, een fludent
aan de Sorbonne te Parijs , in de godgeleerdheid en in de geneeskunde, alvorens
de leeraarsmuts aan to nemen , verdedigt
of flaande houdt ; fam. itOrimande —,
hekeling, befiraffing.
Vesperiser, v. a. fam. befiraffen, verwiften , doorhalen.'
Vespertilion, t. d'hist. nat. ,ledermuisvisch.
Vespiaire, tn. die doornen en distels nitfleekt.
Vesse, f. veest, yr. wind, zonder dat men
eehem hoort, in. LAcher, faire une
ne veest, eenen wind laten. loup,
t. d'hist. nat. valfche paddeftoel, kampernoelje vol wind, wolfsveest.
Vesser, v. n. eene veest, eenen ivind laten.
Vesseur, m. die cone veest ofeenen wind laat.
Vessie, f. blaas, blaar op de huid. Le cou
de la —, de hals van de blaas. Il a tine
pierce dans la —, hij beefs eenen fteen in
de blaas. Baer one —, cent blaas

VET 2345
Hazen. Wager avec des — I, met blazes

zwemmen. 11 s'est braid, i1 a une — sue
la main , hij heeftzich gebrand, hij heeft
eene blaas of blaar op de hand. Une
orgueilieuse , klein blaasje aan de °ogleden ; prov. Faire croire a q. q. que les
s soot des lanterues iemand lets wijs
maken; knol len voor citroenen vet koopen.
Vessigon, m. gal of knobbel aan de kniein
der paarden.
Vessir,, Vesser, v. n. t. de chim. wordt gezegd van lucht, die uit het metaal komt,
wanneer hetzelve getoetst wordt.
Vesta , f. t. de myth. Vesta, vrouw van Janus, godin des vuurs ; t. d'astr. nieuwe
planeet, in het jaar 2807 te Bremen,
door Olbers ontdekt.
Vcstale , f. t. d'hist. Rom. Yestaalfehe maagd„.
priesteres des vuurs. Le service des — s
duroit 40 ans, de dienst der Vestaalfche
maagden duurde 40 jaar ; fig. kuisch,
eerbaar meisje 0. C'est une dit is een
eerbaar, kuisch meisje. Elle ne se pique
pas d'être , zij beroetzr zich niet op
hare eerbaarheid.
Vestales, f. p1. t. d'hist. Rom. feesten ter
eere van de godin Vesta.
Vestarque,
opzigter over de kleederka•
user van den grooten leer.
Veste, f. vest, yr. katnizool, o. Una
brodee , de satin, eene geborduur(le, fatijnen vest ; lang onderkleed, dat de
Oosterlingen onler hun kleed droegen,o.
Vestiaire, m. kleederkamer in een klooster,
yr. geld, dat men daar voor kteederen
geeft. Chaque religieux a Cant pour son—,
ieder kloostergeestelijke heeft zoo en zoo
veel kleedergeld; t. d'hist. anc. kleeder•
bewaarder.
Vestibule , m. voorhuis, portaal, a.
Il
n'entra pas dans la chamb ye, it demeura dans
le —, hij trad niet in de kamer,
bleef in het voorhuis ; t. d'anat.. het eerfie gedeelte van de tweeds belie Van het
oor, de doolhof.
Vestige , voetfiap , voetfpoor, e. Je
vois dis — 5 d'hommes, ik zie voetflappen
van menfchen; fig. Suivre les — de q. q.,
iemands voetflappen volgen. Il y cut II
one ville, on en volt encore les
s, hier
fiend eene flad , men ziet nog de fporen
de overblifffels daarvan. On en voit encore quelques
s dans Phistoire, men ziet
er nog eenige blijken, fporen van in de
gefchiedenis;
de chic. foort van break
van platte beenen.
Vestipoline , m. t. de corn. foort van wolleu
flof, die to Bauvais gemaakt word:.
Vesuvienne, f. zie Idocrase.
Vet, m. verbod to Languedoc om het yes
in bosfchen enz. to laten weiden,o.
Vdtement, m. kleeding, yr. gewaad,
line piece de —, een kleedingfiuk. La
culotte, le' chapeau, les bas, la veste-, l'ha*
bit sont des pieces de —, de brook , dtt
hoed, de koufen, de vest, de rok zijn
kleedingflukken. Les
tacerdotaux,
het priesterlijk gewaad.
Veteran, m. lade uitgediende foldaat, veteraan; een uitgediende ambtenaar,, die
zonder werkzaamheid zijne foldij
behouden. Conseiller — , ond'raadsheer;
fcholier, die langer dan een jaar in:de
klasfe der redeneerkunde gewitest is.
Vêterance, f. hoedanighsid van zoodanis
eenen 'veteraan.
PPPP*
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YiltOrinaire , mt. on MOdecin, in. warts.
L'art
veeartfenijkunde. L'4cole
fchool, waar men de veeartfenijkande
Vecillard, zie Vatillent.
Vetille, 1. kleinigheid, beuzeling, betizelarij. La moindre l'arrete, de geringfie kleinigheid boudt hem op. S'arnuser
des —s, zich met beuzelingen ophouden;
t, d'art. kleine werkplaats ,
; t. cl'arkleine'vuurpijl of zwermer van eene
peelkaart
gemaakt,
tn.
;
t.
de
jeu, dub.
Ibel ijzpr met ringen, die men
daarvan niet kan af- of opdoen, zondor er
kennis van te hebben, o.
VCiller, v. n. zich met beuzelingen ofkleinigheden ophonden, beuzelen; vitten;
hearkloven; kibbelen.
f. vitterij, kibbelarij, Naar.
Vetilleur, tn. euse, f. yitter, vitfler,
haarklover, haarklooffier, die zich met
beuzelingen, nietigheden ophoudt.
Vetilleux , se, adj. kibbeiachtig, bedilziek,
kittelig.
Vetir, v, a. kleeden, bekleeden.
s'est
charge de cet enfant, hij heeft op zich
otenoinon die kind te kleeden. Se —,
v. r. zich kleeden, zich aanieleeden. Ve._
tez.vous promptement, kleedt u fChielijk
aan. Vous etes veto crop legerement, glj
sift te ligt gekleed. Que ne vous vetez•
vous mieux l waarom kleedt gij a niet
beter? .11 l'a vetu net, tout de neuf, hij
heeft hem net, geheel in het nieuw ge.
*Teed. Etre vetu a la Frangaise, op zijn
?ransch gekleed zijn.
un moulin
yens, eenen windmolen de zeilet; aan,fl aan; fig. II est vecu comme un mou.
lin vent, hij draagt eenen linnen kiel;
a. de Ord. L'oignon est fort vetu, de al'en hebben dikke fchillen, bolfiers; fig.
II est veto comme un oignon, hij heeft veel
kIeederen over elkander aan.
Veto, m. (mot. 'Lat.) ik verwer:pe het, ik
Jiem daar niet in toe. Le rol a le —, de
koning heeft het regt on; zijne ftem te
weigeren.
Vette, f. zie Conde de laatfie beteekelsss; pech. zeker vischnet one eene
foort van paling te Winger', op de kust
van Normandin, o.
Vettis, m. borstdrank in India, in gebruik.
Vetturin ou Voiturin, in. die reispaarden
Vgrhuurt in Italie.
Mare ou Prise d'habit, f. inkleeding, aanmining van het geestelijke Reed in een
klooster.
Vetustd , f. oudheid (van gebouwen). Cette chapelle tomt)e de —, doze kapel valt
van ouderdout in.
Veuf, m. weduwenaar. Son Ore est —,
zijn broeder is weduwengar.,
Veuf, — ye; adj. weduwenaar of weduwe
geworden. Un homme een weduwe'Nat. Ube femme — ve, eene weduwe.
Eglise hoofdkerk, die eertijds eenen
bisfehop had; fig. ontbloot , beroofd. Une
puit — ve de lure et d'etoiVs, een yacht
zonder maan- nosh flerielicilt ; een zee:
do-nkere nacht.
Veule, adj. zwak , flap, tenger. L'ne branshe —, een tengere, zwakke tak. Un arbre —, een tengere boom; fig. fain. Un
een zwak man. Je me sees
#omme
ik
Terre
ligte garde.
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Veuve, f. weduwe' I/ a dpouse tine
hij
heeft eene weduwe gehuwd. Proteger lee
s et les orphelins, de weduwen en wem
zen befchermen; t. d'hist. nat, foort van
vink o r mosch.
ou pie, zeerchelp,
fler/lak; t. de jard. paarsch en wit go.
fireepte tulp.
Veuvage,
weduwfc hap , o. wed tt wilaat,
Veuvat,
t. d'hist. ecci. weduworde in de
eerfle kerk, yr.
Veux, zie Vouloir.
VexatIon, 1. kwelling, geweldenarij, knem
velarij , plaging, yr. overlasr,
* Vcxatoire, adj. drukkend. ,Imp6c—, drub.
kende belasting, impost.
Vexer, v. a. onderdrukken, kwellen , plagen. Il ne cesse de me—, hij houtit niet
op ndj te kwellen. Se v. r. elkander
plagen, kwellen.
Vexillaire, m. t. de mar. die de vlag draagt;
adj. Signaux
s, teekens met de vlag.
t Vexille, f. vlag.
Viable, adj. t. de med. dat in het leven
blifven kan. Un enfant ne avant le septieme mois est bien raremen t
een kind,
dat voor de zevende maand geboren is,
kan zeer zelden in het leven blifven.
Viage,
t. de coat. het leven, de leeftijd; a —, op levenslang.
Viager, ere, adj. levenslang, dat voor het
leven is. Une pension — ere, , pen/loen
zoo lang men leeft. Mettre one rents
— ere (a fonds perdu) sur la tete de q. q.,
eene liffrente oe iemand zetten;
a mis tout son hien en
hij beef: at
zijn goed op lijfrente gezet.
Viagier, zie tisufruitier.
Viaire, f. t. de cont. penfioen voor zijn Ism
von lang, o.; (vieux) geregt, o.
Viales, in. pl. t. &ant. godheden, gases
der groote wegen.
Viands , f. vleeseh, o. — de boeuf, °sten=
vleesch. — neuve, vleesch, dat -coot de
eerfle usual opgedischt words'. blanche, vleesch van gevogelte (van boon.
tiers , kapoenen, enz.). — noire, vleesch
van wild (als van hazen, fnippen, wil.
de varkens, reebokken, enz.) De la —
crue suite , raauw,, gekookt vleesch. Mem
nue—, gevogelte , klern wildbraad. Gros..
se — 2 grof vleesch, rend-, kalfsvleesch,
faisandee, hasardee, beflorven
enz.
vleesch', vleesch, dat niet lang goed
dat reeds een fmaakje begins. te
krtlfgen ; fpijs , y r. iederefoort van voedfel , 0. Le saumon n'est pas tine — de
malade, de zahn is Beene fpijs voor.eem
nen zieken. — s de cal-erne, vaste fpijzen. Le poisson Et les legumes sont der
— s de carOme, de visch en tie groenten
zijn vaste fpijzen; fig. fain. — creuse,
fpijs,, die nice veel voedfel geeft , niet
verzadigt. Mangeur de — s apprétees,
luijaard, die niet gaarne werkt ; prov.
La — prie les tens, eene goede tafel,goem
de Mize geelt, verwekt eetlust. 11 se
repair de — s creases, hij voedt zich met
ijdele hoop of herfenfehimmen. La mu•
siqu'a est inn bien creuse pour un horn.
me qui a bien faim , de muzijk is eon
Udell genoegen voor hem die honger beef,.
Ce n'est pas — pour les oiseaux, dat is
niet voor
Viander, v. n. t. de Arian azen, weiden,
grazes. Le cerf va la nuit, het hers
grease, weias au" naciiie.
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Viands, in. het weiden, grazers, azefi der Vice-versa (et), t. Latin. heen en wider, terug.
rosachtige dieren. Le cerf est au —, het Vice, ender (in zamenfiellingen met an.
dere woorden gebruikelijk).
hers is aan het grazen.
Viateur, m. t. d'ant. bode, tot het oproepen Vice.amiral, m. t. de mar. onder-, vice.ad•
miraal, onder-vlootvoogd.
der fenatoren to Rome.
Viatique, m. teer-, reisgeld, o. teerpenning Vice-amiraute, f. ander- of vice-admiraal.
(chap, o.
(der tnonniken) op reis, tn.; t. de rel.
cad/. het hoogwaardig fakrament, dat Vice.bailli, m. onder-bailluw, onder.fchout.
Vice-chambellan on Sous-chambellan,
aan eenen flervenden word: toegediend.
der-kamerheer.
Vibices, f. pl. t. de med. zie Vergetures.
Vibord, tn. t. de mar. boordplank van een Vice chancelier, an- ender-, vice-kanfelier.
fcbip, y r. overfchoen, 111. Lisse de —, Vice-consul, m. ender-, of vice-conful.
rahout of het berghout even onder den Vice-consulat , m. onder-confulfchap , o.
bovenkant van het boord, o.
Vicegerent,
plaatsvervanger van Jett
geestelijken regter.
Viborgie, f. t. de bot. Itruik aan de kaap
der Goede Hoop van het 17de geflacht.
Vice-legat, m. paufelijke onder-legaat.
Vibrant, in. aingerend, bewegend; tril. Vice-legation , f. waardigheid van genes
vice-legaat , y r. onder-legaatfchap , a.
lend, zie Vibrer.
Vibratilite, f. r, de med. afwisfelendefpan- Vicennal , e, adj. t. d'hist. Rom. twintig.
ning of verfapping van de deelen des
jarig , dat om de twintig jaren gefchredt.
ligchaams ; algetneene beving van het
La vingtieme annee du regne d'un empereur
etoit celebree par les fetes appelees — des,
geheele ligchaam.
Vibration, an. t. de phys. fingering, bewehet twintigfie jaar van de regering sent
ging ; trilling. Les — s d'une pendule,
keizers wend door zoogenoemd wordende
de flingeringen van een flingeruurwerk.
twintigjarige feesten gevierd. Les —es,
Les s de l'air, de trillingen der lucht.
de lijkfiatien , op den twintiglien dag na
Les s des cordes d'un instrument de muhet overlijden van iemand.
sique , de trillingen der fnaren van een Vice-president, m. vice-prefldent, on4ertnuzijkinfirument.
voorzitter.
Vibrer, v. flingeren, bewegen trillen. Vice-procureur,
vice.procureur, enders
Cette corde a long temps vibre, doze fnaar
gevolmagtigde to
heeft lang getrild; t. de med. Un pouls Vice-regent, tn. onder-regent.
vibrant, eene trillende, flaande pals; v. Vicereine, f. onder-kaningin, vronw dent
onder.koningS.
a. (vieux) — (lancer) une fleche, eenen
pijl affchieten. Le soleil vibroit (dardoit) Vice-roi, m. vice- of onder.koning.
ses rayons, de zon fchoot hare flralen Vice-royaute, f. onder . koningfchap, vice.
naar beneden.
koningrijk, land , dat door tenon ender.
t Vibreuse, f. fcherpe , doordringendeflem.
koning geregeerd wordt, o.
Vibrion, m. t. Whist. nat. trillende lid- Vice-senechal, m. onder.landvoogd.
derende worm. Le — aiguille do vinaigre, Viciable, adj. zie Vicieuk.
wormpje, dal men fomtijds met het bloo- Vicie, e, adj. bedorven, aangefloken. Du
te oog in den azijn ontdekt.
vin bedorven wijn. Du Bois aan..
Vicaire , m. geestelijke fledehouder,, vikagefioken bout. Des marchandises — 661
ris. — de l'empire, fledehouder, onderbedorvene koopwaren,
regent van het rijk. Les cures ont sbr- Vicier, v. a. bederven ; t. de pal. ongeldig, vas
dinairement des — s, de pastoors hebben
onwaarde maken. Cette omission ne vicie
gewoonlijk vikarisfen. temporel ou
pas le testament, deze nit- of weglating
amovible , tijdelijke vikaris. Le pape
,naakt het testament niet ongeldig. Un
.est le — de Jesus Christ , de pans is de fiedamn de formalite vicie un acte, een go.
debouder van 7ezus Christus.
brek van formaliteit maakt eene akte
Vicairie, f. Vicariat, m. fiedehouderfchap
onwaardig; t. de med. Sa maladie vient lle
vikariaat, o. plaats , die altijd door
ce que les sues sont vicies, zijne ziekte on:.
eenen vikaris bediend words, yr.
fiaat nit de bedoryenheid zijner fappen.
Vicarial, e, adj. fledehouderlijk, tot het Vicieusement , adv. gebrekkiglijk; op eeie
fiedehouderfchap blhoorende.
ongeregelde, ondeugende wijze. Passer
Vicarier, v. n. de fledehouderlijke diensten
sa vie —, zijn leven op eene ondeugende,
in eene parochie waarnemen; alt vika.
gebrekkige wijze doorbrengen, flijten.
ris diensten doers; fig. demands plaats Vicieux, se, adj. gebrekkig ; ondeugend,
bekleeden.
ongeregeld; nit: geldig. Un Ey re —,
Vice, m. gebrek, o. ondeugd, onvolmaakt•
een flecht bock, een bock vol ondeugden.
held, misdaad, vr. — de nature, natuUne methode — se, eene gebrekkige leer.
rel, natuurlijk gebrek. Le vendeur n'est
wijze. Un cheval een ondeugend
pas tenu des — s apparents, de verkooper
paard, ee paard dat kwade nukkits
is niet gehouden voor zulke, in het oog
heeft. Un hornme , een ondeugend,
loopende, gebreken, fouten, in to Haan.
Hecht mensch. Un contrat een verdreig
Se livrer a toutes sortes de —, zich aan
dat niet geldig is. Facon de parler —se,
alle foorten van ondeugden overgeven.
tegen den regel der fpraakkunst fpre.
Ses vertus couvrent ce zijne deugden
ken. Expression — se, gebrekkige
bedekken die onvolmaaktheid, die gedrukking ; s. ondeugend tnensch.
brek. — de conformation, aangeboren ge- Vicinal, e, adj. naburig. Chemins . naux,
brek. L'orgueil est un — de cette familnaburige wegeis.
le, de hoogmoed is eon gebrek van dit Vicissitude, f. wisfelvalligheid, onkeering,
huisgezin. Vauvreté n'est pas —, armoede
verwisfeling, verandering. La — des
is geene misdaad. Ce cheval n'a pas —,
choses humaines, de wisfely alligheid der
dit paard heeft geen gebrek ; prov. Nul
menfcheliike dingen. Lea —a des saisolis,
ieder heel) zijae foul, zwe gebreA.
sane
verwisfelini der jaargetijden.
y
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a en dans sa vie de grandee •- a s, in zijn
Leven hebben groote veranderingenplaats
gehad.
tesse, f. burggraaf, burg.
Vicomte ,
gravin , ondergraaf, ondergravin.
Vicomte, m. burg- of ondergraaffchap , o.
iere, f. burggrafelijk, onVicomtier,
dergrafelijk.
m.
t. d'art. offerknecht , offerVictimaire,
dienaar, hij die alles klaar maakte
wat tot een offer behoordo.
Victime, f. flagtofer, offerdier, -beest, o.
IA sang des — s, het blood der offerdiesren. L'immolation des — s humaines het
opofferen van monicker:. La — offerte
pour le salut des hommes, het tot heil der
tnenrchen gegevene offer (7ezus Chrissus); fig. flagtoffer o. Gardez-vous,
%roue en seriez la —, 'y acht u gij zult er
het flagtoffer van zijn. 11 a ece la — de
generosite, hij is het flagtoffer van
zijne grootmoedigheid geweest.
* Victimer, v. a. offeren , tot flagtoffer waken.
overwinning, zege. La — est
Victoire ,
t nous, de overwinning is ons. Rem.
porter la —, de overwinning behalen. Remporter, la — sur soi.meme, over zich zelven zegevieren; t. de myth. goden der
overwinning. Les Romaine sacrifioient
la —, de Remeinen offerden aan de godin der overwinning.
'Vectorial, e,, adj. dat de overwinning be•
treft, aangaat. Jeux aux, overwinvingsfpelen, fpelen, die openlijk wer.
den gefpeeld, na eene overwinning.
Victorrat zekere ,Romeinfche overwinningsmunt, waary aen de eene zijde
eenen wagers met, twee of vier paatden
befpannen, frond.
Victorieusement, adv. zegekaftiglijk , op eene overwinnende of zesrepralende wijze.
, Victorieux 2 ' se, adj. zege'haftig, zegerijk ,
overwinnend. L'armee — se, het over.
winnende leger. R evenir , zegerijk
ale overwinaaar terugleomen; fieu-riste, een gefireepte vleeschroode anje.
„Her, am. — se, ,vleeschroode klaproos.
kanonnik van den H. Pic.
Victorin,
,tor.,
Victoriole , f. kleine overwinning; beeldtexis van de godin tier overwinning op
zekere munten, yr. '
Victuailles, f. pl. levensmiddelen, leyens.
behoefien, victalien.
Victuailleur, m. t. de mar. victalie . of pro.
viantmeester der fchepen.
t. de corn. zeker Zweedsch
Victuale-wigt,
gewigt, o.
Vidame , m. t. de jur. bisfchaptleenhouder,
plaatsvervanger van eenenbisfchop,roor
zoo ver ale hij een wereldlijk Neer is.
Vidame, tn. ou Vidamie,‘ f bisfchopsleen, houderfchap , o.
Vidange ou Vuidange, 1. het ruimen, wegnemen. de foret, ruimen, wegnemen
wan gehakt hout , in een bosch. Le tonneau est en —, het vat, de ton is boast
ledig. Les — s d'une fosse d'aisance, het
ruin:ten van een fekreet, van eenen mistput ; t. de med. kraamzuiveringen (Lochies).
Vidangeur, In, rainier nachtwerker , fe.
kreetveger.
Vide ou Vuide, adj. ledig. Un espace —,
oeas ledige rainste. Una maison
eon

'VI D

ledig hair, daar niets in is. Les bons, de flesfchen zijn ledig.
tellies sont
Il a le ventre
hij heeft eene ledige
tnaag, hij heeft honger, nog niet gege.,
ten ; fig. Il a la tete, le cerveau hij
weet niet 'eel. Temps —, ledige tijd
11 y a dans la journee des moments — sa
dont it faut tirer parti, er zijn des daags
eenige vrije, ledige oogenblikken over,
waarvan hij partij weet to trekken. S'en
aller les mains — s, met ledige handen
henen gaan. Un discours — de sens, de
raison, ten gefprek zonder zin of zamenhang, zonder merg of pit. Un habit
brode, Cant plein que een half vol go
borduurd kleed, een zoodanig rbor,
duurd kleed, dat de hel.ft van de (roffe
bedekt; t. de med. Jones s, vrije
dagen; a —, adv. ledig. La voiture 6toit
a —, het rijtuig war ledig. Le cocher
de koetfier is ledig
s'en est retourne
teruggekomen.
ledige plaats, ruimte,
Vide on Vuide i
vr. bet ledige. Les arbres marts dans cett
to al/de y font un grand —, de doode boo•
men in deze laan waken daar eene groo.
to ledige plaats, y ak. De quoi ventit remplir ce—, waarmede viii hij dit le•
dige vollen. 11 a laisse un grand — dans
sa lettre, afin que vous pussiez y ajouter
quelque chose, hij heeft tone groote ruimte
in zijnen brief open gelaten,opdat gij er
sets kondet bijvoegen; fig. Sa more fait
un grand — dans notre societe, zijn dood
tnaakt in ons gezelfekap tone geheele
ruimte; c. , d'arch. Ce mur pousse, tire
an deze muur flaat fcheef, hangt op
eene eijde; t. didact. L'univers est compose de corps solides qui se meuvent dans
le —, het beelal beflaat nit vaste
chamen, die zich in de ledige ruimte
bewegen; t. de phys. Un florin et une
plume tombent egalement vite dans le —,
een gulden en tone pen vallen even fchie.
lijk in eene luchtledige ruimte.
Vide-bouteille, f. fam. tuinhuisje, lust.
huisje digs bij de flad, 0.
Videlle, f. r. de pat. de con& pastijbakkers
radertje, waarmede hij het deeg fnijdt,
o. foort van boor om de vruchten uit to
hollen, yr.
Vider ou Vuider, v. a, ledigen, ledig maken ; uitdrinken; ruimen, uithalen, nit
den weg nemen; uitdoen,uitgieten, ui tflorten. Vidons la bouteille, laat ons de
flesch ledigen, uitdrinken. Videz votre
verre, drink uw gins nit. un peu ce
sac d'avgent , mask dien zak met geld
Bens ledig. 11 a vide sa bourse, hij heeft
zijne bears ledig gemaakt, alles uitge.
geven. — le pals, het land ruimen, ver.
use volaille, du pons-,
laten; t. de cuis.
son, een-gevogelte uitdoen, visch uitne.
men, fchoon maken; t. d'arq. un canon
d'arquebuse, eenen geweerloop uithollen;
t. de ser. — une clef, eenen fleutel
forer ou crosser, evider );
hollen
de bias. D'azur a la Croix videe d'argent,
ten ledig wit kruis in eels blaauw veld;
t. de pal. On- Pa force de — les meubles,
men hoof: hem genoodzaakt uit het huis
to trekken, het huis to ruimen. — les
mains, de in handen-hebbende zaken af•
geven ; t. de med. Cette medecine Pa bien
vide, doze artfenij heeft hem zeer doers
afgaan fig, afdoen-, ttittmaken, ten g indg
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ik ben hem het !even verfehtildigd, ik
de hrengen. Nous avons vide bien deg
heb hem mifn leven te danken. Dieu est
affaires , wij hebben vele zaken afgedaan. ses comptes , zijne rekeninesprit et —, God is geest en leven. Les
plantes out une vegetative, de planters
gen yererenen, afdoen. — une etoffe,
hebben een groeijend leven. 11 y a bien
eene fief doorflaan , uitfnijden. Li
de la — dans ce garcon , er is veel ;even ,
vent — ce clifferend ]'epee a la main ,
veel vuur, in dezen jongen. 11 v es bien
hij wil dit verfchil afdoen, ten einde
de la — dans ce tableau, in deze fehildebrengen, met den degen in de vuist, v.
rif is vet! leven , eene levendige veer.
d'ici, men moet zich hier
n. Li faut
felling, afbeelding der voorwerpen, La
wegmaken. Se —, v. r. ledig warden ;
plus longue — seroit encore trap courte
afgedaan , uitgemaakt, beflist warden.
pour un tel homme, de langfie leeftijd
Le tonneau se vide , het vat words ledig.
zoude nog te kort zijn veer zoodanig
Le sac avoit un trou, et it se vida, de zak
een man. 11 etoit malheureux.durant toute
had een gat, en hij lisp ledig. Leur
sa
hij was gedurende zijnen leeftijd
differend s'est vide a l'amiable, hun verongelukkig. Se repentir tie sa passee ,
fehil is inhet vriendelijke beflecht , uitberouw hebben over zijnen.vedirekenen
gemaakt; t. de med. afgaan, den feelleeftijd. 11 a change de —, hij is van
gang hebben. Le malade s'est bien vide,
levensmanier veranderd, hij is ander:
de zieke heeft veel afgegaan.
beginnen te leven. Passer sa la sour,
Vidercome, zie Vidrecome.
zijne levensdagen aan het hof deerbren.
Vidien , ne, ou Vidian , ne, adj. t. d'anat.
gen. Je n'ai vu de ma — un-tel, homme,
(pterygolde). Le nerf zenuw gelijk
sk heb in viljnen leeftijd nooit Zaik-ee•
eene vlerk.
nen man gezien. Le voila estropie-pour
Vidimer, v. a. t. de prat. tie echtheid eener
toute sa —, nu is hij veer zijn geheele
kopij fchriftelijk Raven. Cette expedileven kreoel. 11 ne sera de sa st labition est vidimee, deze uitvaardiging , dit
le que son Ore, hij zal in zijn leven
affchrift is fchriftelijk geflaafd, ender.
niet zoo . bekwaam worden,als , zijn Yarn,
teekend.
der. Je suis votre ami pour la-- ik, ben
Vidimus, m. t. de prat. zoodanig afvoor altijd uw vriend; —,,a4 Rp le.
fchrift, rekening zelve. Le juge a
venslang. 11 a une pension a —,„kiLiseeft
MIS le — a cet acte, de regter heeft deze
eene jaarwedde zoo lang hij leeft. "Un-,
akte, oorkonde met zijne onderteekening
te
lijp-ente ; fig. fam. ou prov. „Fake
bekrachtigd.
une — de diable, een duivels leven maVidombe, m. foort van bisfchopsleenhouder
ken
;
pop.
Sa ne tient plus ,qu'a un fi.
te Geneve.
let, zijn leven hangs .maar aan eenen
Vidomnat, tn. zoodanig een bisfchopsleenzijden draad. 11 .n'a qu'un filet de,—, hij
houderfthap, o.
heeft nog maar eene fehaduw, van levee.
Vidrecome ou Vilcome
groot drinkglas,
Faire la —, wakker , vrolijk
foort
van
bokaal
,
welkomst,
yr.
o.
misfen. 11 nous fera une belle —, hif
Viduite, f. weduwfthap, weduwnaarfchap,
zal braaf op oni uitvaren. roule .dou.
o. weduwflaat , tn. Elle veut denteurer en
cement la — , hij leeft zeer flll wort.
zij wil in den weduwfiaat
Rendre la — dure a q. q. iemand het-le.
ven.
yen zuur maken. L'etud'e est ma het
Vidure, f. doorgeflagen, doorgeflokenwerk;
fluderen is mijn leven, is inifn grootfie
hetgeen men van iets afneemt, het nitFaisops — qui dure r Mar ens
vermaak.
gefnedene.
zoodanig leven, dat wij het kunnenUit.
Vie, f.,leven, o. leeftijd, vs. wijze , onehouden. — de Cochon, courte- et bonne,
vier van leven, y r. Donner sa — pour
een varkens leven, kort en geed.. Teile
la panic, zijn leven voor het vaderland
telle fin, zoo het Leven, zoo het tin.•
Mdpriser
la
,
leven
verachhet
geven.
de, zoo geleefd, zoo gefierven. Faire
ten. La — eternelle , het eeuwige leven.
de garcon, in den ongehuwden float
Eau de —, brandewijn. Le droit de —
ven. II est de grande, de petite —, hij
et de wort, het regt over leven en dood.
is groot, klein van eten, hif eet.veel,
Sauver la a q. g., iemand het levers
weinig ; onderhoud , beflaan, o. kost, m.
redden. Mener tone — solitaire, een eenHandier, demander sa , zijn onderhoud,
zaam leven leiden. Un homme de sainte
zijn brood bedelen. Gagner sa—, zilnets
monastique,
—, een yroorn man. La —
et le yekost winnen. 11 a chez lui la
religieuse, het monniks. , kloosterieven.
tement, hij heeft bij hem den keel en de
Abreger sa zijn leven verkorten. On
kleeding ; t. de lit. levensgefchiedenis,
en vent a sa—, men float hem naar zijn
y r. Ecrire la — des saints, tie levensgeleven, men wil hem het levels benemen,
fchiedenis der heiligen fchrifren. 11-a
hem dooden. 11 e$t défendu sous peiecrit lui-meme sa, —, hij heeft zijne
ne de —, het is op leyensfiraf verboden.
ne levensgefchiedenis gefchreven: 11 nous
Mettre sa — en peril, zijn leven in gea raconte toute sa—, hi,/ beefs ons ZIP161$
vaar flellen. Votre — en depend, it y va
geheelen levensloop verhaald..
de votre uw leven hangs daarvan af.
S'il le tait, je ne reponds pas `de sa—, zoo Viddase m. pop. lompe y legel, cullkop.'
hij het doer, /la ik niet voor zijn leven
in; blijf ik hem daarvoor geen borg. Viedaser, v. n. pop. een ezelsleven, led le.
ven leiden.
Mourir tout en —, in zijne' voile kracht
fierven. Dans cette tempete nous filmes Vieil, Vieux, Vieille, adj. rid , bejaarel.
Son pore est dela vieux, zijn wader , is
entre la 4 et la snort, in deze form wa.
reeds oud. Sa mere n'est pas
fen wij lusfchen leven en dood. Donner,
ne moeder is niet and. Les vieilles Bens,
accorder la —, faire la grace de la — a un
de oude lieden. Eau de vie oude
criininel, eenen misdadiger het leven
brandewrin. Uu vieil (ou, mieux• vieux)
fchushen begone:diger,. Je lui dois la —,
ami,
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and, eon odds vricnd. Tin 11 homme,
un — x habit, een oud man, een oud
kleed. Vieil, alleen gebruikelijk in: Le
homme, le — Adam, de oude mensch,
de oude Adam. Depouiller le — homme,
den ouden mensch afleggen. Ce conte esc
x comine le monde, dit verhaal is zoo
oud al: de ivereld. Il esc plus — x que
volts de six ans, hij is zes jaren ceder
dan gill. Les — x temps, de oude tijden.
iln — x mot , proverbe , een oud woord ,
fitreekwoord. Line — le vine, eene oude
„tad. La — le mode , de oude mode, zwier.
Line lettre de — le date , een brief van
rude dagteekecoing , 'eel; reeds voor lang
gefchreven brief. Se faire x, cud
worden. Faire le — x, den ouden fpefou , une - le folle , eel; crelen. On
do gek, eene oude gekkin. x style,
Dade flijl. De — x tinge, cud linnen.
Une — le chemise, een oud hemd; s. Elx, zij heeft eenen onle a spouse
den' man gehuwd. ne haute que des —x,
hij gaat fleehts met suds lieden om ;
pron. ou fig. =Homme de — le roche, man
yan den ouden tijd, -van bekende braafniet oud
heid.' Ne pas faire de — x
worden., C'est un x jeu on- n'en nit
dat
ft
reeds
lets
ouds,
dat
heeft
plus,
men re'a'ds fang gehoord.
Vieillard, m. cud man, grijsaard; t. d'hist.
nat. zee bone.
Vieille , f. oude vrouw, yr. oud wiff, o.
Vieillement, adv.-op eene oude wilfze; op de
wijze der oude wifven.
Vieille-meute , m. t. de chas. verfclze troep
lange holden op de fags.
Vieillerie, f. oude lompen, lorren , verfletene
vedden, prullen; pl. cede gevoelens, o.
Vieillesse, ouderdom, m. Une — decrerite , een afgeleefde ouderdom. I1 lui per•
, hij verloor het geslit la vue dans sa
zigt in zijnen, ouderdom. La — (les
les gees) est chagrine, de menfehen van
hooge, faren zijn gemelijk.
v. oud worden, verouden. Je
commence a —, ik begin oud te worden.
11 a vieilli sous le harnois, hij is onder
de wapenen, in den krijgsdienst oud
gewerden. Nous vieillons tous les jours,
svij worden dagelijks -ouder. Je le trouve Bien vieilli,'- ik rind hem zeer verouderd. Cette mode vieillit, doze mode,
zwier, begint oud te woo-den, te verou.
den. Ce mot vieillit,- dit woord raakt
b buiten het gebruik; v. a. oud maken,
sad doen worden. La maladie 2'a vieilli,
de ziekte heeft item cud gemaakt.
Vieillissement, m. veroudering , vr. het oud
worden. Le — d'uninot , d'un usage, de veroudering van een woord , van eon gebruik.
Vieillot, te , adj. oudelijk, oudachtig, be•
jaard. Il a Pair hij heeft een oudeiijk aanzien; f. C'est une petite — te,
het is een oud moedertje.
Vielle, f. tier. Jouer de la —, op de tier
fpelen ; pop. II est long comme une ,
hij komt niet van de plaats, hij is zeer
langzaam. 11 est du boas dont on fait les
5, hij is een good man, hij laat zich
altos welgevallen; fam. C'est une roue
de —, het is altoos hetzelfde; t. d'hist.
bat. zie Guillemot (poule de men), t. de
*err. loquet a , klink met canon ring
em bouten open te maken.
0. Op de hie, !pelts; fig. fam.
Vieller,
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I/ n'avance point, it ne fait qne hif
komt inlet vender, hij luijert gedurig.
Vielleur, m. — se, f. Berman lierfpeler,
lierfpeeljter; t. d'hist. nat. zeker infekt,
dat gelijk eene lier bromt,foort van krekel.
Vienne, f. Teener degenkling.
Vientrage, m. regt , o. tot op de dranken,
eetwaren, 771. (Action.
Vierg, m. eerfle magifiraatsperfoon to
Vierge, f. maagd, meisje, dat nog maagd,
ongerept is ; de heilige maagd ; jook.
vrouw. Cette fille est encore —, dit
meisje is nog maagd. La —, la salute —,
la —• Marie, de maagd, de heilige maagd,
de jonkvrouw Maria (de moeder van .7,
Christie:). II a une graude confiance en
la same hij heeft een groot vertrouwen in de heilige maagd ; r.
d'astr. de maagd (teeken van do,' die•
renriem); adj. rein, ongerept ongebruikt, (nog geenen man bekend hebben,
de). Elle est —, zij is ongerept. Ce
garcon est —, die jonge is nog een rein
maagetewas, o. Hajongman. Ciie
een nog
maagdeolie. Une terre
le
onbebouwd land. Argent, or —, ruwzils
maagdenhonig. Par.
ver, gaud. Mid
maagdenperkament ; perkachemin
ment van een dood geboren lam of kali'.
ongefnoeide wijngaard. MeVigne
de peint. Teins, ruw metaal;
taux
tes s, onvermengde verve; t. de mar.
fchildpad boven in het fiengewant veer
de merfe, toppenant en riltalie jchenkel.
Viertel, m. zekere Duitfche korenmaat to
Dantzig, viertel.
Vieux, zie Vieil.
Vieux-oing, m. wagenfmeer, o.
t Viez, adj. oud.
Vif, levend deel, levendvleetch,
0. Couper la chair morte, afin de trouver
le —, het doode vleesch wegfnijden, ono
het levende te vinden , bij het levee.
de to komen. Portrait tire au —, een
afbeeldfel naar het Leven gelchilderd;
het hart of binnenfle van eenen boom.
Couper dans le —, in het gezonde vleesch
fnijden; fig. in het zeer tasten, in het
hart grijpen. Etre pique au —, zeer be.
leedigd, befchinipt, op zijnen teen go.
traps zijn. Ce reproche l'a pique au — 2
dit verwijt heeft hem tot in zijne ziel
zeer gedaan, hij is er ten hoogfle gevoes
lig over ; t. de jar. Le most saisit le —,
de nalatenfchap van den dooden valt op
den levenden, op dots naastenerfgenaam;
t. de mar. Le — de l'eau, het hooglle was
ter, het fpringtij, de hoogfie vloed.
Vif, vive , adj. levend , levendig. Prendre
q. q. ou mort , iematid leveed if doed
vatten. II fut brille tout —, hij word levend verbrand. Cette anguille est en.
core toute ve, deze paling, dal is nog
geheel levend; driftig, vlug, levendig.
Ce garcon a l'esprit fort —, deze jongen
heeft eenen vluggen geese, een doordringond verfiand, see fchrander oordeel.
Un cheval een vurig paard. -,11 a -les
yeux — s, hij hoofs vlugge oaken, hij
zie: er vlug sit. Ces objets font une im.
pression vo, doze vootwerpen maken
eenen leyendigen, hevigen *druk. Vous
etes trop , gij zijt to driftig ; hevig,
geweldig; gevoelig, vinnig. Un combat
eon hevig gevecht. 11 sent une don.
leur ve, kij heeft, gevcelt seize
web

VIF
weldige, hevige pijn. Quand it Ole, le
feu est plus — , wanneer het vriest, brandt
het vuur heviger. Je reste avec la plus
— ve reconnaissance, ik bliff met de le.
vendigge , vurigfte , gevoeliglie erkentenis. L'air est plus — sur les montagnes, de lucht is gevoeliger, fellerper, op de bergen. Eau de — , kwelwater ; t. de mar. Les oeuvres — s d'un
vaisseau , de onderlzuid, het onderfle van
een fchip, zcio ver het in het water gaat.
Cette for& est fort —, dit wcud is wel
begroeid , in slit bosch zijn fchoone en
grease boomers. Cett.: pleine est —, in
deze vlaktc is veel wild. Chaux — ve,
ongebluschte kalk. Un teint —, eene levendige , heldere, fchoone verfkleur. Parler de — ve vwx, hardop, luid fpreken.
De — ve force, met geueld, met kracht.
Un rocher —, eene r`ots, die diep in den
grand gaat. Dartre — ye, dauwworPn ,
die altifd terugkomt. Poutre, pierre a
— ye arrete, balk Men 2 waaraan de hoeken niet afgehakt zijn. Haye — ye, levende heg ; prov. E est — comme la pouf.
dre, le saipatre , hij vat terflond vuur,
hij is zeer opvliegend, aanflonds wordt
hij boos.
Vii—argent, m. (Mercure) kwikzilver, o.
Vigan , m. prof doek, dat vooral to Smirna
verkocht wordt, a.
Viganne, f. t. de vign. zekere kleine zwar.
to druif.
Vigeon, m. zie Vingeon.
Vigie,‘ f. t. de mar. uitkijk op de braamzaling, of op eenen berg bij een feinpaal. Etre en —, uitkijken, de wacht
kebben ; pl. klippen tusfchen wind en water, blinde of verborgene klippen.
Vigier, v. n. t. de mar. uitkifken, op den
teitkijk flaan; v. a. — une flotte, op ee.
ne vloot kruifen.
Vigigraphe,m.feintoefleIomichepen to feinen.
Vigilamment, adv. wakkerlijk, naarstiglifk, zorgvuldigli j k , vlijtiglifk.
Vigilance, f. wakkerheid , waakzaamheid,
zorgvuldigheid. 11 a dans son affaire toute la — possible, hij bezit in zijne zaak
alle mogelijke waakzaamheid.
Vigilant, e, adj. wakker, waakzaam. II
est fort — dans scs affaires, hij is zeer
waakzaam in zijne zaken.
Vigile, m. t de lit. heilige avond , de dag
of avond voor eenen feestdag; m. pl. —
des mores, zielmisfen voor de afgeflorvenen , vr,; lifkdiensten, tn.
Vignage, in. t. de cont. tol, cijns, die aan
den grondheer der wijnbergen betaald
words, rn.
Vigne, f. wifergaard, wijnflok , wijnberg.
in. La —est en flout , de wijnflok bloeit.
— sauvage ou de Judde, wilde wijnflok,
.-- vierge, foort van wijngaard in Arnerika , zonder trosfen; plant met bladeren gelijk die van eenen wijnflok. —du
nord, zie Houllon; lusthuis in Italia, en
vooral in den omtrek van Rome; prov.
Etre dans les — s, dronken zijn. Quand
nous sommes morts , fera les — s qui pourra 2
na onzen dood bekreunen wij ons niet, wat
er oak mag gebeuren,danmag zorgen wie
wil ; fam. Un jean des — s, een lomperd.
Vigneron,m.—ne, f. wijngaardenier, 1,0:gaardenieriler.
Vignette, m. t. d'impr. lofwerk offieread
in boeken haven de hoofdllukken, a.
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Vignoble, in. wijnberg, ss. wifnland, o.
Sur le Rhin de Bonn a lVlayence on trouve
beaucoup de —s, aan den Rijn van Bonn
naar Maintz vindt men vele wifnber.
gen. Bourgogne est un pays —, abonde en
— s, Bourgondie is een land met over.
vloed van wzjnlanden.
Vignolette , f. kleine wijngaard, -flak, m.
* Vighomanie , 1. zucht om nieuwe wijn.
bergen aan to leggen.
Vignot , in. t. d'hist. nat. foort van flak, yr.;
t. de pech. tafel, waarop de uit het wawa,
ter komende kabeljaauw gelegd wordt, yr.
Vigogne, in. t. d'hist. nat. Peruviaansch
fchaap, o.; f. deszelfs yacht, wol (toison
de —). Chapeau, bas de —, hoed, ni.
koufen van deszelfs wol.
Vigorte, f. t. d'art. kaliberfiok , ns. konfla•
bell-maim.
Vigourensement, adv. klaekmoediglijk, dap
perlijk, met nadruk, met kracht. 11
e'en daendu —, hij beef: zich dapper•
lijk verdedigd.
Vigoureux, se , adj. kloek, flerk, dapper,
moetlig; krachtig, krachtvol. 11 est d'u•
ne sante — se, hij is van cents kracht.
voile gezondheid. Its firent une resistance
— se, zij deden eenen dapperen wader..
(land. Cet auteur est plein d'idees — sea,
doze fchrziver is vol krachtige , flerke
denkbeelden.
(bled of ambt, 0.
Viguerie, 1. landvoogdij , y r. landregters go",
t Vigueroux , adj. zie Vigoureux.
Vigueur, f. kracht, fierkte, kloekheid,
dapperheid, y r. nadruk, moed , m. La
— du corps, de fierkte des ligchaams.
La — de la jeunesse, de kracht , de bloei
der jet;ga. — d'esprit, kracht van geest.
Pousser une affaire avec —, eene zaak met
nadruk doorzetten. Une action de —,
eene krachtvolle daad. Ces lois ne sont
plus en —, deze wetten gelden niet meer,
zijn niet meer van kracht.
t Viguier, in. wormalige landregter in
Languedoc en in Provence.
Vil, e, adj. flecht, laag, gering, gemeen,
verachtelijk. Un homme —, een laag,
gemeen mensch. Un homme de — e con•
dition, een . man van lagen flaat. line
ame — e, eene lage ziel. Une étoffe de
— prix, eene gof van lage, geringe
waarde , prijs. Le bled est i — prix,
het koren flaat laag, op eenen lagenprijs.
Ces livres sont vendus a — prix, deze beeken zijn voor fpotprijs verkocht.
t Vilain , m. dorpeling , beer ; flecht mensch;
prov. pop. 11 est — comme lard jaune, hij
is .17inkend gierig. C'est la fille an —,
wie het meeste biedt , krijgt het (ambt);
t. d'hist. nat. foort van karper ; foort yam
gier op ilialtha en de Pyrenean.
Vilain, e, adj. teelifk, Hecht, fchandelijk ;
flordig, vuil; gierig, vrekkig. Line
maison — e, een flecht huis. — temps,
flecht wader. 11 est bien — a lui de trom.
per son meilleur hmi, het is rage fchan•
delijk voor hem zijnen besten vriend to
bedriegen. C'est une — e expression et
action, dat is eene leelifke , vuile Cit.
drukking en daad.-11 fait — dans lesrues,
het is morfig, vuil op de firaten. — vii.
lain, t. de food. Fief—, onadellijk , burgerlijk leen. — service, gemeene, bor.
gerlif ke diensten.
Vilainement, adv. fchandelifk, laag, eerloos , kariglijek, gieriglijk, op gene lee.
lib
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lijke eolfze. Ti l'a trompd
hij heft
hem fchandelijk bedrogen.
Vilchoura, zie Vitchoura,.
Vilcom , zie Vidrecome.
Vilebrequin, Virebrequiu, m. fpijker-, hand.
boor, yr.; prov. Pop. 11 a des jambes de
hij heeft krornme beenen.
s d'arquebusier, drilboor.
Vilement, adv. (inus.) op eene lag e , vuile
wijze, fnoodelijk.
Vilene, e, adj. t. de bias. wordt van eenen
leeuw gezegd , welks geflacht men erkent,
welks roeae zigtbaar is.
Vilenie , f. leelijkheid, vuiligheid, mor.figheid; fchandelijkheid, laagheid, eerloosheid; vrek- of gierigheid. Cette
maison est pleine de —, dit huis is vol
vuiligheid. 11 a fait bien des — s en sa
vie, hif heeft veel Jlechtigheden, laagheden in zijn leven gedaan. Sa — le fait
mepriser de tout le monde, zijne gierigheid maakt hem bij elk eenen verachtelijk; pl. fcheld finaadwoorden, onbe.
fchoftheden.
Vilete, zie Vint&
Vilipender, v. a. verachten, verfmaden,
geringachten. Il ne faut pas taut le —,
men moet hem niet zoo verachten.
^iilite, f. laagheid, flechtheid, geringheid.
La — des denrees, de flechtheid der koopwaren. (bevolkte find.
Villace, f. groote flecht gebouwde en flecks
Village, in. dorp, o. Demeurer au —, in
het dorp wonen. Curd de —, dorpsprediker, pastoor; fam. 11 est bien de son —,
hij is zeer onnozel, hij weer niet was
er in de wereld omgaat.
Villageois, m. —e , f. dorpeling , hoer, land.
man, boerin; adj. boersch, landelijk.
Des maniêres — s, boerfche manieren.
Villanelle, f. foort van herderszang, vs.
Villaquerie , f. gemeen y olk, 0.
Villatique, adj. tot eene landfireek behoo.
rende, gelijk aan eene landfireek.
Ville, f. find. Une — muree , close de murailles , eene bemuurde, met eenen muur
omringde flad. —.royale, koninklijke
- find. — de commerce, marchande , koopflad, handelflad. — de grand passage,
flad, door welke veel doortogt is. — ca- picale, hoofdliad. - anseatique , hanzeefrontidre, frontier- of grensflad.
flad.
est,alle faire un tour de — , en —, hij
is naar de flad gegaan, hij beefs een
toertje in de flad gedaan. 11 demeure au
coeur de la hij woont midden in de
find. 11 est en —, hij is uitgegaan, hij
is in de find. Diner en —, in de find,
niet in zijn huis, maar bij iemand ander: 's middags eten. 11 est a la —,
is naar de find (niet op het land). 11 est
encore dans la —, hij is nog in de flad
(nog nie; naar het land, de buitenplaats
gegaan); het y olk in de find, de inwoners der find , ieder een. Toute la — en
parle, de geheele flad, elk een fpreekt
daarvan. 11 avoit chez lui la — et le fanbourg , er was y olk nit de Jiad en de
voorfind bij hem; prov. Les faubourgs
soot plus grands que la —, de omflag is
nicer dan de zaak zelve ; fig. fain. Avoir
gagnee, gewonnen feel hebben.
Villegiature, f. verblijf op het land, o.
t. de feod. onadellijk, burgerVillenage ,
leenregi op de landlieden tot
lijk
vervoer van flea!e dings'', o.
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Vitiate, Villolette , f. fain, zeer klein fladje,o.
t Villeune, f. ouderdom.
Villeux, se, adj. t. de med. zie Duveteux,
(meester.
Vein.
t Villicain, m. cipier; huishouder, hofVilloner, v. a. bedriegen.
t Villonerie, f. bedrog, 0.
Villocite , f. t. de bot. La -- des feuilles,
harig bekleedfel der bladeren.
Villotier, m. deugniet, lethal ; arme road.
dwalende.
Villotiere, f. verliefd meisje ,o.; pronkfier.
Vimaire, 1. verwoesting of fchade, door
florm of onweder in een Bosch veroorzaakt , windfchade.
Vimba, f. wimbre, m.; t. d'hist. nat. visch
van het geflacht der zalmen in het We•
nermeer in Zweden, m.
Viminal, e, adj. t. d'ant. Colline e, hew•
vel van het oude Rome met teenen 5 wilgen beplant. Rue, porte — e, firaat,
poort , die naar dezen heuvel geleidde.
Vin , m. wijn. Du — rouge, blanc , roode,
Witte wijn. — de rhin, rijnfche wijn.
— d'Espagne, Spaanfche wijn. vieux,
nouveau, oude , nieuwe wijn. — prompt
a boire, half drinkbare wijn. — de deux,
de trois etc. feuilles, twee , driejarige
enz. wijn. — nouveau, bourru (molt),
most. — fumeux, hoofdige wijn. — de
garde, wijn die duren kan. — de mere,
goucte, voorloop. — petit, faible, ligte,
zwakke wijn.
evente ou pousse, ver.
fchaalde wijn. — de ville, eerewijn.
de l'etrier, een glaasje aan den wages
of op het paard tot affcheid; t. de mar.
glasfe op den yalreep. — coupe, verfnede of
vermengde wijn. une oreille
goede wijn. — a deux oreilles, flechte
wijn ; fig. fam. ou prov. 11 est pris de —,
hij is befchonken. 11 a le — gai, hif
beft eenen vrolifken dronk. Avoir le —
paillard, verliefd zijn, wanneer men ge-,
dronken heeft. Apres bon —, bon cheval,
wijn geeft mood. Faire jambes de —,
zich door wijn op de beenen houden,
goed drinken, on: goed to kunnen gaan.
Cuver son —, zijnen roes uitflapen, zijne gramfchap opkroppen. — de messager,
reiskosten. 11 est en point de —, hij be=
gint van den wijn vrolijk to worden. 11
ne pout porter le —, hij kan den wijn
niet verdragen. — du marche , drinkpenning boven den gemaakten koop. 11
a le — mauvais, hij heeft eenen kwaden
, zijn
drank. Son frere est un sac k
brooder is een dronkaard , een zuipert.
wordt een
Wlettez un pen d'eau dans le
bedaarder. Le — delie la langue,
de wijn maakt fpraakzaam. Ce vin n'est
pas en sa boite,- die wijn is niet drinkbaar. A bon — it ne faut point de bou.
chon, goede wijn, waar, vindt altijd
koopers , prijst zich zelven. Quand le —
entre, le secret sort, als de wijn is in
de man, dan is de wijsheid in de kan.
Votre soeur est entre deux — s, ewe zuster is half dronken. Un verre de — avi•
se bien qn homme, eerst drinken en dan
praten. I1 fast se defier du — du crd,
niet overal groeit goede wijn, men moet
niet elk een vertrouwen. 11 s'est enivrd
'de son —, hij heeft zich zelven bedrogen.
Vinade, f. t. tie food. leendienst, befiaan.
de in het naar huh voeren van den wills
voor den landheer. La'— ttoit de deux
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paires de bOeufs, de leendienst befitted in,

gefchiedde met twee paar osfen.

Vinage,
wijntiende.
Vinaigre, azijn, edik. e- de vin, wijnazijn. - de framboise , frambozen azijn;
pop. Habit de -, kleed, den naar den
tied van het jaar te dun is ; prov. On
prend plus de mouches avec du miel qu'avec du -, met zachtheid kan men sneer
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est, la, le
Vingtie.me, adj. et in. Elle ,
hij is de twintigde
- qui me le lit,
fie perfoon die mij het zeide. Le lour
du moss, de twintigfie dag der maand.
II est pour un - dans l'encreprise, hij

heeft een twintigfle (aandeel; in deze onder,zeming. Vous etes heritier pour un
gij zijt erfgenaam voor een twintigfie
(gedeelte).
Vinif,Te
uitvoeren dan met hardheid.
t. de bot. wijnplant, vr.
Vinaigrer, v. a. met azijn of edik begie- Vinometre,
werktuig ono de hoedanig•
ten. Cette saiade est trop vinaigree, deze
held van wijn to kennen, o.
falade is se zuur, er is te veel azijn Vintaire, m. t. de mac. zie Vingtaire.
op dezelve.
Vintang, m. zekere boom van Malabar.
Vinaigrene , f. azijnenakerif.
Vinterane, f. Witte kaneel van yamaika.
Vinaigrette, f. t. de cuis. zure fans; foort Vintin,
t. de corn. zekere Portugeefche
van trekkoetsee, rijtuig cols een draagmunt , yr.
Vintsi,
t. d'hist. nat. foort van St.Illartif
/J oel op twee raderen, en door eenen
man getrokkete, o.
vogel van de Philippijnfche eilanden.
Vinaigrier, m. azijnmaker, azifnverkoo- Vinule ,
t. d'hist. nat. zeer fchoone raps,
per;azijnfleschje,azijnkannetf e; t. de bot.
de kleur van wife hebbende.
zie Sumac; c. d'hist. nat. waterfchorpioen. Viol, m. verkrachting, maagden- of vrou.
Vinaire, adj. Vase, vaisseau
wijnvat,
wenfehennis, fchoffering, yr.
o.; m. (vieux) wijnhandelaar.
Violas, adj. t. de pharm. met violen aange•
Vinales, t. pl. t. d'ant. hist. Rom. feesten
mengd. Du sirop
violenfiroop.
ter eere van yupiter, omeeneno .)ervloe- Violateur, in.- trice, f. overtreder, rchen.
digen wijnoogst te krijgen, o. (waken.
der, overtreedfier, fchendfler. Le -des
Vinasse, f zwakke azijn om kopergroen to
lois, de overtreder der wetten.
Vincible, adj. onoverwtnuelifk.
Violation, f. overtreding, fchending, verindas ,
t. de 'nee. windas, o.; t. de mar.
breking, ontheiliging. La - des chosen
fpil of kaapflander. Tirer des poutres avec
sacrees, de ontheiliging der heiliga
le -, balken met het windas trekken.
dingen.
V iolatre, adj. paarsch, violet bruin.
Vindamiaire, m. zie Vendemaire.
A'indenne ou Viutaine, f. groot , dik touw,o. Viole , f. t. de mos. vice', vedel met zes
Vindicatif, ye, adj. wraakgierig, lvraakfnaren. Jouer de la -, op de viool [pea
zuchtig. 11 est un homme hij is een
len. 11 l'accompagna de la -, hij verge•
wraakzuchtig man. La justice -, de
zelde hem noes de viool. Basse de basfiraffende, wrekende geregtigheid.
viool.
Vindication, f. zie Vengeance.
Violement, m. overtreding, verbreking,
Vindicte, f. t. de jur. La publique, de
fchending vr. Le - des lois, de over.
geregerelijke en openbare vervolging der
treding der evetten. Le - de la promes.
misdadigers.
se, de verbreking zijner belofte.
Vinée, f. wijnoogst, m.
Violemment, adv. gewelddadiglijk , gewel.
Vinetier, m. zie Epine-vinette.
diglijk , met geweld , hevig. Aimer, hair q.
Vineux, se, adj. wijnrijk, evijrzachtig ;
q. iemandgeweldiglijk,hartstogrelijk
krachtig, rijnsch. Des 'Aches ses,
beminnen,haten. Le vent souffle -, de wind
joerziken, die naar wijn fmaken. Suc
waait hevig, fierk. Ce qu'il vent, it le
wijnachtig Tap. Rouge -, wifnrood.
vent -, war hij wil, wil hij met geweld.
Couleur 7 se, wijnroode kleur. Des lieux Violence, f. geweld , o. hevigheid , geweld;-, plaatfer4 waar veel wijnbergen zijn.
dadigheid, yr. dwang, m. La - de la
flerke, krachtige wijn. (yr.
Du Yin
douleur,, de hevigheid der (mart. User
Vingeon ,
(Canard sifileur) eend die pulp,
de -, divang , geweld gebruiken. Faire
Vingt, adj.- (Nom de nombre) - a q. q., iemand geweld aandoen. 11
chevaux, twintig paarden. Il a --‘ans,
cede a leurs 5, hij geeft aan hums
hij is twintig jaar oud; met eene s in
gewelddadigheden toe. Se faire - a soi..
quatre, six, sept, wanneer daarop aanmême, zich zelven geweld aandoen, zich
ponds een zelfilandig naamwoord volgt;
bedwingen. Faire - aux paroles d'un 6crit ,
tachtig
paarQuatre
is
chevaux,
ass
de woorden van een gefchrift met geweld
den. Six - is hommes, konderd twintig
verdraaijen, wringen.
man; m. Le - (vingtieme), do twintig- Violent, e, adj. hevig, geweldig , geweld.
unieme du moil, de
fie. Le - un ou
dadig , onfluimig ; driftig, oploopend.
een en twintigfle der maand.
Le vent est -, de wind is hevig, on*
Vingtaine, f. twintigtal , o. Une- de solfluimig. Une tempete — e , een gewele.
eene he.
dacs, een twintigral foldaten; hijschdige form. Un mouvement
totem, der moienaars, o.
vige beweging. Il a one fievre e, hij
Vingtains, ro. pl. t. de manuf. look, welks
heeft cone hevige koorts. 11 mourra de
kettieg of fchering nit twee duizend
wort - e hij zal eenen geweldigendood
draden beflaat, o.
fierven. 'Un homme een driftig, opVingt•douzains, m. pl. t. de manuf. doek ,
loopend man. Une couleur -e, eene harevaarvan de ketting of fchering nit twee
de, wreede kleur; prov. Tout ce qui est
,en twintig honderd draden befiaat, o.
nest pas durable, gefirenge heeren're.
Vingt-quatre, m. t. de jeu.' Le lea du
geren niet lang.
het feel van vier en twintig ; t. d'impr. Violenter, v. a. geweld aandoen, met ,ge•
Un livre een boek , waarvan de ellweld dwingen, noodzaken. On ne peut
point le -, men wil hem goon geweld
.len in vier en twintig bladeren l en acht
aandoen.
en veertig zijdes gevouwen zijn.
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Violer, v. a. fchenden, verbt'ekets, overtreden; verkrachten, fchoferen. — les
lois, de wetten overtreden, verbreken.
11 a viole sa promesse, hij beef: zijne
belofte gefchonden. 1:1 la viola le poignard sur la gorge, hij verkrachtte Haar
met den dolk op de keel.
Violet, m. violet, o. violetverwige kleur,
yr. Etre yew de —, in het violet ge•
kleed zijn.
te , adj. violetverwig violetkleu.
rig. Du drap violetkieurtg doek ,
laken. Le grand froid rend quelquefois
le visage, les mains — ts, de groote koude
tnaakt fomtijds het gezigt, de handed
paarsbruin. — ev6que, no. t. d'hist. nat.
kampernoelje hi/ Parifs , yr. ; fig. Faire
feu —, lets goed , met veel geweld , beginnen, maar flecht eindigen.
Violette , 1. t. de bot.
vioolbloem,
vr. Sirop de — s, violenfiroop.
Violier, in. t. de bot. zie Giroflier, Giroflee.
Violir, v. n. paars, violet worden.
Violiste, m. (inns.) vedel- vieolfpeler.
Violon, m. t. de luth. viool , vedel , vr ;
vioolfpeler, loner du op de viool
fpelen. Une basse de —, een bas. Les
tables du —, de boven- en onderdekfels
van eene viool. Les eclisses du —, de
zijden eener viool, die de boven- en onderdekrels vereenigen. La manche du —,
de hals der viool. C'est un excellent —,
het is een voortreffelijke vioolfpeler; fig.
fain. Payer les —, de vioolfpelers betalen
yoor het vermaak van anderen; de onkosten betalen, terwijl er een ander het
vermaak ,of genot van heeft. Se dormer
les — s, "met zich zelven to vreden zijn,
zich zelven bij elke gelegenheid prijzen.
Traiter q. q. de —, iemand voor eener
halven gek houden ; t, de mar. viool aan
het elude van den boegfpriet, aan beide
zijden van het kluivernet; t. de met.
foort van drilboor, yr.; t de bot. Feuilles en forme de —, bladeren in de gedaante
van cone viool;gevangenis bij eenwacht
hole , yr.
Violoncelle, 1. (lees Violonchelle) kleine bas.
viool; feeler op dezelve.
Viorne, Bourdaine blanche, f. meelboom,wilde
wijngaard, in heggen groeijende, die
zich cm andere boomen flingert, en zeer
goed is ens takkebosfen mede to binden ,m.
Vioultes , m. t. de bot. planten welker bloc.
men naar lelien gelijken.
m. t. d'hist. nat. adder, adderi erneg„ , yr.;
Vifpa
fig. Race, engeance de —,
addergellacht, 4ddergebroedfel. Langue
de —, lastertong.
Vipereau, m. jonge adder , yr.
Viperine, f, t. de but. (langue de bouc ou
herbe aux viperes), flangekru=d, o.
Virage, m. t. de mar. ronddraaijing van de
fpil. II n'y a pas assez de —, daar is
geene ruimte geneeg one de fpil to kart•
nen draaijen.
Virago, f. fans, heldin; vrouwsperfoon, die
groot en flerk is, en uiterlijk veel van
seven man heeft.
Virebouquet, m. t. de couvr. houten pin
waaraan de leidekkers de lijn vast maken, waarmede zij zich vastbinden.
Vire, m. t. d'hydr. de hats of het dunne
eine° van eene bikfieenen , dat in
Ilene dikkere fchiet; pl. t. de bias. verfeheidene gelijkmiddelpuntige ringen,

VIE.
zoodanig dat de kleinere In de grootePe
fchieten,over in elkander lizgende ringen.
Vire , on Viree , f. t. de corn. foort van
estamijn of zeildoek dat to 4miens ge.
maakt wordt , o.
Virelai , m. zeker oud Fransch vers met
herhalingen turfchen beiden,o.;jagtlied,o.
Virement, m. t. de corn. — de parties, vereffening of verrekening van eene fchuld
tegen eene andere,overdragt eener fchuld,
y r.; t. de mar. wending van eenfchip,vr.
Virer, v. a. et n.'wenden, keeren, draaljen; prov. Tourne y; et virez tant vow
plaira, vous ne l'aurez pas, gij moogt u
draaijen en wenden, uitvlugten zooken, zoo gij wilt, gij zult het niet
hebben; faro. lirer et — q. q , iemand
ondervragen, om hem uit to hooren, to
doen fpreken ; t. de mar. — de bord, wen.
den.
vent devant, voor den wind wen-.
den. — vent arriere on lof pour lof, halZen. — par la contre mar-the, door de contramarsch wenden. — (le) au cabestan,
aan de fpil draaijen, winden. — en carene, kielen. — en quille , niet de kid
boven water winden. — a plc, op en noder winden. — le cap au nord , de voorfieven van het fchip naar het noordets
wenden; fig. — de bord , den mantel naar
den wind hangen; t. de teint. — le bain,
citroenrap in de hip doen, om de verw
moor bruin to waken; t, de corn. par.
ties, de fchuld vereffenen, afrekenen.
Vires, in. pl. t. de bias. gemeen middenpund
tige ringen.
Vireton , m. pill die in de lucht draait.
Vireur, m. omdraaijer.
Vireux, se, adj. t. de bot. vergiftig. Une
odeur — se, een yergiftige reuk. La cid,
gue — se, de vergiftige dolle kervel.
Vireveau, m. t. de mar. braadfpil (op een
koopvaarder), yr.; t. de cordil. een fink
hour om dikke touwen to dragon, o.
Virevent , m. t. d'hist. nat zie Martin-pecheur.
Vire-volte , f. t. de man. fchielijke omfpringing van een paard.
Vire-vousre ou Vire-vosse, f. fam. fchielijks
omdraaijing.
Virginal, e, adj. maagdelijk. Pudeur
e,
maagdelijke rchaamte , eerbaarheid. Lair
maagdemelk.
Virginite, f. maagdom, maagdelijke fiaat,
m. Garder la —, den maagdons bewaren.
Virgouleuse, f. t. de bot. Poire se, foort
van fappige winterpeer.
Virgulaires, f. pl. t. de bot. foort van planten van de 14de klasfe, met twee onge•
lijke paren van vezeltjes.
Virgule, f. fireepie (,), fcheidteeken, om
de verfcheidene deelen van eenen volzin
to onderfcheiden (komma), o. 11 fait mes.
tre la one —, men meet daar eene komma
zetten; t. de manuf. geel koperen fleel.
tje aan den weeffloel van fluweel ,o. ; t. dd
nins.fiaart eener hoot (queue d'une note),a.
Virguler, v. a. een flreepje , komma zetten.
Virgulte, f. tak van eene jonge fpruit, m.
Viril, e, adj. mannelijk. Le sere —, het
mannelijke geflacht. L'age —, de mane
nelijke; ouderdom; fig. Arne (ferme),
vaste, ,mannelijke ziel. Action —, man.
hafte daad; t. de jur. Partager one pop•
tion par portions — es, eene orfenis in
gelijke deelen verdeelen.
Virilement , adj. mannelijk, moediglijk,
dapper. Elle se comporta
dans cette
a
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son jardin, le mien —;;Ie hier,hier is zifn
twin tegen over den mijnen. La maison
est — de la nOtre, het bait ltgt tegen
ever het ooze. Nous Orions —Pun de l'au.
tre, Wij zaten tegen over elkander. 11
demeure l'6glise ou de riglise , hif woont
tegen over de kerk; fig. Se trouver
de rien, van alles ontbloot zijn; m.foort
van riituig voor twee perfones regt over
elkander, berline.
Visa, mg t. lath gezien, 6. bewifs van be.
krachtiging, 0. fchriftelijke getuigenit
ender eene akte, enz. ten bewilfze
dat zij gezien is, vr.; fchriftelijks
gesuigenis van eenen bisfchop van de bekwaamheid Bens beroepenen, vr.
Visage, m. gezigt, aangezigt, gelaat,wezen, o. 11 a le T long, pale, hij beefs
een lang, gezigt, aangezigt. Un
beau --eune belle figure) de femme, een
mooi vrouwen gezigt. 11 a (un) bon —
(une figure pleine) de ,ante, hij ziet er
gezond ult. Son — ne m'est pas connu,
m'est inconnu, zijn gelaat , wezen, gezigt
is mij Hier bekend , is mij onbeke,nd.
le le connois de —, de vue, ik ken hem
van aanzien. II a des boutons, des tae
ches au —, hij heeft puisten, vlakken
It q. q., van
het aangezigt. Tourner
iemand het gezigt afwenden, hem den
Elle
a
un
riant,
triste,
rug toekeeren.
zif beefs sets lagchend, droevig of tree.
rig gelaat ; pop. Ttouver — de bole, de
deur gefloten, niemand to huis, vinden ;
fam. 11 a un— de l'autre monde, hij ziet
es nit , als of hij uit het graf kwame.
Faire bon, mauvais — (mine) a q. q., maid
vriendelijk , fpijtig of onvriendelijk
en of onthalen. II a le
aanzien, bejegen
mettable, hij heeft een dagelijksch
d'appelant, bleak en
wizen. Avoir un
betrokken uitzlen. Un excommuni6,
een affchtiwelijk of bedrukt gezigt. Ca.
la paroft commie le nez au ( milieu de )
dat is Zigtbaar, valt zees in is
isogon. Se composer le een ernstig
gelaat aannemen, Zijn gezigt in erne
plod zetten. Un — de pleine lune, een
voile.maanseh gezigt. Un hotnme
deux s, een valsch , ontrouw mensch.
Voila un plaisant dat is eon malls gee.
Toutes les affaires ont deux — s s alledin•
gen bobbin twee zijden.
Visagde, f. het voorfle gedeelte van tens
vro given mutt, dat in het gezigt valt,
o. ffrook, vr.
Viscaque , Viscache t. d'hist. nat.
foort van hats of konifts in Brazilii.
Viscach6res, f. pl. holes: van zulke kossijnets, es
Visceral, e, adj. t. de med. tot tie inge.
wanden behoorende. Potion — e, artfe.
nij,drankje voor de ingewanden. Remédes
vischraux, middelen voor de ingewanden.
Visc6re, m. ingewand, een gedeelte van de
ingewanden, o.; t, d'anat. Le coeur est
un des — s, het hart is ten van is in.
geivanden ; pl. 11 a les s girds, hif
beef: bedorvene ingewanden.
Viseosite, f. flijmerigheid, yr. fliftnachtig
o. taaiheid der vochten, yr.
Visée, f. mikken , oogwito. Vous prenez
la ---troll haute gij mikt to hoog vfig.
fam. Changer. da —, van voornemen, eogr
merle, plan veranderen.
Visenie, f. t, de bot. zee mcilechie.
Viler, v. n. et a. essikken, tarot, aroeisnhes t
heren. 11 a vise a get arbre,
Vis-a-vis , adv. et prap.(de)tigenover Void
QcIVI

affair°, Zip' geiroeg zich dapper in is.
xe steak.
f. mannelifke ouderdosn, vs. man.
nelijkheid , manuenkracht, voorttelende
kracht, yr. 11 est parvenu a la —, hij
it tot den mannelijken ouderdom geko.
With Il a déjà donne une preuve de sa
hij heeft reeds een bewilt van zijne
nsannelijkheid gegeven.
Viripotente, adj. good em to trotewen; f.
huwbaar tuelsje, o.
'Virole, f. befiagring , ring of band aan *en
mes ,eenees rotting of eenig werktuig ,m.;
t. de mar. fpif em in eenen bout to Pan, vr.
Virole, e, adj. t. de bias. met eenen ring
of band van eene,.andere kleur. D'or
trois cors de chasse de sable, lies et — s
de gueules, in een goad veld drie zwarie jagthorens met roode firs* kken en ringen.
Virolet, tn. t. de /mar. houten noot aan het
roes, door , Welke de kolderJlok gnat ,
yr.; pl. rollen bij touwflagers ; rollen
(maakt.
van den kabelring, vr.
Viroleur, m. werkman die ringers, banden
Vironner, v. a. omeiraaijen.
Virtualitd, f. t. did. vermogende kracht.
Virtue', le, adj. t. did. krachtbezittend,
kPachtig om nit to werken. Le poivre
a tine- qualite — le de causer de la chaleer, de paper heeft eene uitwerkende
eigenrchap of kracht on: to verhitten.
Virtuellement, adv. krachtiglijk, met eene
inwendige of verborgene kracht.
Virtuose, tn. et f. witflekend kunstbeoefe:mar , greets kunstenaar of kunstena.
res. ; bilzesder in de muzijk (Virtuose).
Virulence, f. _etterachtigheid 'venijnig.
bald.
— du pus, de aanfiekende fiof,
de venijnigheid van den ester.
Virulent ,0, adj.etterig venijnig; kwaadaardig aanflekend. Uldre — e, ette.
rige zweer. Gonorrhee e, kwaadaardige zaadloop , zaadvloed; fig. Satire
bif tend hoOtfchrift.
Virtue, f. t. „de mar. gang of reeks van
planken in het bsord van het fchip, ome
kring vats het 'chip , vs.
Virus , (lees Viruce) m. t. de med. veneri:ch
gift,venijn,o. Le—a gagne les parties nobles,
hit vergif heeft de edele deelen geraakt.
Vie, (lees Visse) f. t. de m6c. fchroef. Les
— d'une serture, de fchroeven van een
flat. the— de boil, eene houttn fchroef.
d'Archim6de, ou pompe spirale, de
fthtoef van Archimedes, waterfchroef.
Ettalier k ou en limacon, iventeitrap ;
t. de d'art. d'arq. — dessolde , fieenen of
Barden trappen rend em eenen pilaar.
- potagbre, keldertrap ender den trap
van een — de noix, tuintelaara
fchroef (aan het geweer). — de pointage, pointeerfchroef. — a filets carres,
felstoe f met eenen platten draad. — du
fchroef van den haan. — du grand
reason, flegveir .fchroef. — de la bride
de nob, dekjilfchroef; t. d'hist. nat. zee.
;warn offthelp , foot.: van renteltrap;
t. de sett. — en goutte de suif, fchroef
*set eenen rond yerhevenen kop. — de
rappel, nootfchroef, fchroef, die op baron fpil met eene noot ronddraait, naar
boven en naar beneden gaat.
VU-sans..fin, Mires! zonder elude.
Vis-ailees, fchroef met tenet: platten kop.
Vis.noyee, fchroef wider kop, die niet
flecks..
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op dezen boom• gemikt. Il visa-le.lievre
la tete, hij voskte den haas naar het;
hoofd; fig. 11 ne visoit nulle part, hij;
doelde op niece. Ce n'est pas la que
vise, dat is het niet, •at ik beoog;
waarop ik doel. Je sais oU, a quoi, it
vise, ik weet, wat hij bedoelt, waarop
hij leert; v. a. t. de pal. fchriftelijk be.
krachtigen, dat men lets goedkeurt.
tine requéte , door handteekening
krachtigen, dat men eon rekwest gelezen heeft, en het goedkeurt. Le pas.;
report doit etre vise par le bourguemestre,
de pas moot door den burgemeester ge.
vifeerd, met zijne handteekening be.
krachtigd.worden.
Visibilita, f. t. did. zigtbaarheid.
Visible, adj. zigtbaar ; blijkbaar, klaar ,
openbaar. Rien n'est— que par la lumiere,
niets is zigtbaar, dan door het, licht.
11 vous trompe, cela est —, hij bedriegt
s, dat is klaar; t. d'astr. L'horizon —
'on visuel, de zigtbare gezigteinders fam.
11 n'est pas hij is niet to zien,,neemt
geen bezoek aan.
Visiblement, adv. zigtbaarlijk, op eene
zigtbare wijzo, blijkbaar. II a grandi
loll' is zigtbaarlijk greet geworden.
Celts est — faux, dat is blijkbaar valsch,
11 tent--, hijjakt,liegt klaarblijkelijk.
Visiêre, f. vizier , nsikijzer (van eon roer),
o. het veorfiuk en de kijkgaten van ee.
nen helm ; fig. 11 lui rompit en —, hij
befegende hem,. grof, hij voer op eene
onbefchofte wijze tegen hem nit. Vous
rompez en — a la raison, gij handelt te- en het gezond vorfiand. ,.Donner dans
a q. q., in het oog loopen; liefde
inboezemen. 11 a la courte, hij ziet
niet ver, hij heeft niet veel verfiand.
VOW, ye, adj. et s. t. de phil. Le — ou la
ve, het vermagen om to zien.
faculte
Visigoth, m. fig. p. in. bill menseh, grove
pl.
t. d'hist. anc. Westgothen.
karel ;
Vision, f. t. de phys. kezigt, zien; aan.
fehonwers,.o. L'oeil, est l'organe de la —,
heroo g is het zintuig van het.gezigt. sly
a differents sys times sur la — sur la maniere
dont s'execute la er zijn verfchillen.
de verklaringen, meeningen, over het
ezigt, over de wijze , hoe men ziet.
C oe claire et distiacte, eels klaar
en duidelijk zien ; gezigt,_nachtgezigt, o.
*.erfchijnivg. y r. L'apocalypse est pleme de
, 84 de epenbaring van yohannes is vol
van gezigten. L'apetre cut one —, vit
tam; utie le del covert, de -apostel had
soeverfehijning, hij zag in een gezigt
etesehemei geopend. La — beatifiqueou intuitive de Dieu, het zalig aanfchouwen van
Gad in den betel; fig; hetfenfehim , inm. Ce sont
betiding, yr. gril,
-de pure` s, dit zijn lower grillen,
inbeeldingen. 11 a des — t cornues, hij
beefs wonderlijke grillen, herfenfchim.
men in het hoofd.
f. et adj. geestenziener,-zienVisioonaire,,
fier, geestdrijver,, die gezigten, vol gri t.ziet;
vol
inbeeldingen, vol grillen.
lie
Visir, Vizir, m. vizier, flaatsdie-naar van den
kroetenheer. Le grand —, de grootvizier of
*elle flaatsdienaar van het Turkfche hof:
vettirial, , Vizirial, e, adj, dat tot het vizierfch ap of ambt beheort.
vizierfchap; •anibt o.
Vitirat,
Visitance, f. zi • Visite%
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Visitandiue,Lnoni klopfervan Pifitatieordo.
Visitation f. bezigtiging, yr. onderziek,
o. hetzif geregtelijk, kerkelijk, era.
kerkvilitatie • t. d'egl.
cath. het bezoek der H. maagd Marid aan
Elizabeth, o.; het feest der H. Maagd.
Visitatrice, f. , non, die volnsagt beefs', de
kloosters van,hare cords to bezoeken.
Visite , 1. bezoek, m. bezoeking ,` bezigti.
ging, vrr yai eu la — de son oncle , ik
heb bezoek van zijnen oom gehad. ,
fact lui rendre, faire une
wij
ten bezoek bij hem, afleggen , maken,
hem bezoeken, gaan zien. Votre soeur
est allure en —, owe zuster is.uitgegaan,
iernand gaan bezoeken. Ses frequentes —a
m'importunent, zijne veelvaldige bezoe.
kingen zijn mij Combienspaiez•
vous par — au medecin ? hoe veel betaalt
gij veer elke vifite, voor elk bezoek aan
den geneesheer. Rendre la — a qs
?nand die ons heeft 7bezocht ,, weeder be.
zoeken. huiszoeking-,`ozderzoek .van de gewapende magi' door de
overheid bij de burgers; ,onderzoek; a.
opnenting, bezigtiring , (vifitatie), yr.
La ,police fait la — dans cette maison„ de
policie doet:in dit huh- ond-erzaik. —
d'un bAtiment, d'un cadavre, do-rereitelijk
bezigtiging., opneming ,van vett . gebou'w ,
fchouwing van eel; lijk; r. de mar, — d',on
batiment dans on port , den,
vein een
fclzip,deszelfs inhond en tisig hide Wien
nazieno batignent env iaer,44: p e.
ren,van een Ichip M zee -keitY en ,:binzif
good, zijn. Faire la — d'ittetbetVent„ on•
derzoek in een kloaster'idoeis,•
eels kloaster onderzbekeri;
pitaux, , des, prisons, de -biziPiithg* der
gasthuizen , der gevantenisfa4;1;dei.ii.
La procis , het onderioek., Van een
regtsgeding door eene
Visitor, v. a..bezbeken, een , bezoek seven,
gaan zien; onderzoeken , otoeftleke . •
bezigtigen, in. oog'enfchijn . - nernenv
:(
teron).
ami, eenen* vileild%b4t e.
ken, hem gaan zien. On' ke
cui pour des 'affaires, men- bezoekt
elkander of nitt beltefdhei4 Ofernitaken.
—,les *naiades, de zieken bezo,ekin., -1 les
prisons, les côtes, de geiangenhutzen,- de
kus ten bezigtigen , onderzveken. Cdr mar.
- a soot — ies, die koopwdreif'zijn
chant m
deorzacht .(geviliteerd).
Le chit'
visita , de ehirurgijn onderZiCht
de wend. A son retour it a visite tout& sa
?Raison, bij zijne terugkomst doeizticht
hij zijn gasolene ht is ; t. d'ecrit.
Dieu l'a visite, God heeft hen: bezoikt,
beproefd; n. 11 n'a pas visite chez lui, hij
beef: bij henonletorderzocht,' gevifjteerd.
Visiteur,
bezigtiger,, onderzoeker
ler, kommies (vs:Rteur). — des pontes,
des douanes, onderzoeker der poster,
der tolhuizen. d'issue, paler, kern.
ties, fchattir voor de uitizaande keep.
ivaren ; t. de mar. L'huissier—, under.
zoek'er der fchepen.- Le — , le Ore .—,
de onderzoeker (vifitator) der kloosters.
Vismie, f. t. de bat. foort van St. Yanskruid.
Visnage on Visnague m. t. de bet. zeker
' or het tandvleesch,
'
kruidvo
fours van yen.
het, waaryan de Spanjaarden zich veel
., t.
Vledni,enmen.
in 4morika.

nat. foort van banfing
Vi.
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Vison-vUu on Visum-visa, adv. pop. few,
over, om het gezien to hebben; met eigene oogen.
Visorion ou Visorium, m. t. d'impr. nijper
waartusfchen de zetters de kopij fieken,.
Visqueux , se, adj. flijmachtig , Ilijmerig ,
kleverig. Un sue -, een kleverig lap.
Visser, v. a. aanfchroeven. Vissez un peu
cette serrure, fchroef di: floe eens aan.
Visuel , le, adj. tot het gezigt behoorentle.
Nerf gezigtszenuw. Rayon -, gezigtsflraal.
Vitaille, f. vleesch, levensmiddelen, o.
Vital, e, adj. rot het leven noodzakelijk,
behoorende. Les esprits vitaux, de !evensgeesten. Les vágetaux ont un principe -,
de gewasfen hebben eene levenskracht in
zich. La chaleur e, de warmte die tot
het leven noodzakelijk is.
Vitalite, f. t. de m641. leven , o. levenskracht,
vr. 11.'6poque of commence la —, het
tijdpunt, lvanneer het leven begins.
Vitchoura, Vidschoura , etc. in. mantel met
boniwerk gevoerd , pels.
Vite, adj. fnel, gezwind, fchielijk, vlug,
fpoedig , vaardig. 11 va - comme le vent,
aussi — que le vent, hij gaat, loop:
zoo fad a/s de wind. Il a le pouls fort -,
(vif ou agitO), zijn pols flaat fchielijk.
11 a la main torte -, (16g6re,) hijfchrifft
gezwind, vaardig. Un cheval fort -,
vif, een zeer fnelloopend paard ; adv.
fchielijk, op flaande voet , gaauw,
ras , haastig, enz. Vous tcrivez trop -,
gij fchriift to fchielijk. Courez -, loop
gaauw. levez.vous , rasl fla op. Qui
commence tot et travaille -, acheve promp.
cement, die haast begins, en fnel werkt,
zal fchielijk, in korten tijd klaar zijn.
Vitelliniennes, pl. t. d'ant. Tablettes
eene foort van fchrifftafeltjes, waar
op men zotheden, fnedige, maar vet,
liefde gedachten enz. fchreef, door Yitallius uitgevonden.
Vitellus, m. t. lat. zelffiandigheid in het
ei , tot voeding van het dier, yr.
Vitelots, in. pl. t. de cuffs. balletjes van
*eel knoedets ; t. de pot. zekere fuikerbakkers koekjes, o.
Vitelotte,
t. d'agr. foort. van lunge aardappelen,
muisjes.
Vitement , adv. fam. fuel, fchielijk, zie The.
Vitesse , f. fnelheid, gezwindheid, gaauw.
head, vlugheid, vaardigheid, yr. fpoed,
en. La — d'un lievre, de fnelheid van
onion h'aas. - d'un trait, d'une ii6che, de fnelheid van eenen pill. 11 park avec cant de - que je ne saurois le comprendre, hij Ipreekt met zulk eene gaauwheid, zoo fchielijk, dat ik hem niet kan
begrijpen.
Vitex, m. t.de bot (agnus.castus),kuischboom.
t Viticole, m. zie Vigneron.
Vitilige, f. t. de med. witte uitflag, m.melaatschheid , yr.
Vitomon, m. het ronddraaijen, eens foort
van duizeling der woldragende dieren
(fchapen).
Vitonieres, f. pl. t. de mar. lekgaten of loggaten, zie Anguillera, ou Bitonnieres.
Vitrage, m. venfler- of glaswerk , o. Tout
le - d'une "liaison, al het venfie werk van
ens huis.
Vitrail, grant kerkvenfler, kerkraam ,
•glas, o. Les vitraux de cette eglise sour
peints, de kerkvenfierglazen van doze
kerk zijn befchilderd.
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nitre, f. glazen vsnfler, e. Les • s donnent du jour un batiment, tie glazen
vengers geven licht aan een gebouw; glas.
Carreau de - , glasruit. 11 y a deux —
cassees, er zijn twee ruiten gebroken.
Laver les - s, de glazen,het glazen
venficr,, watrchen; kristallijn van het
oog eens paards ; t. d'hist. nat. doorfchij.
nende nester; fig. Casser les - s, al t.o.
veel aan den mond hebben ; al to yrs.;
en los fpreken; geen blad voor den
mond hebben.
Vitro, e, adj. met glazen voorzien, #.1
Vitrer.
Vitrec,
zie Cul blanc.
Vitrer, v. a. met glazen voorzien. V4e
porte de, eene glazen deur. tine armoire - de , eene glazen kas ; t. d'anat.
Humeur - 6e, glazig of kristallijnen
vocht , glasvocht. Parchemin - 6, glazig
doorzigtig parkement.
Vitrerie , f. glashandel, m. glazenmakers
on.
Vitrescibilit6, f. t. de chim. verglaasbaar.
held, dat de eigenfchap heeft van to
kunnen verglaasd worden.
Vitrescible, zie Vitrifiable.
itreux , se, adj. t. de chim. glazig , dat
den card van glas heeft. Substance -se,
glazige zelffiandigheid.
Vitrier,
glazenmaker.
Vitriêre, m. t. de forg. venflerroede.
Vitrifiable ou Vitrescible, adj. t. de phys. dat
in glas kan veranderd warden. Le dia..
want n'est pas —, de diamant kan niet
in glas veranderd worden.
Vitrification, f. t. de phys. verglazing ,-glas
making of wording. La - des metaux,
de glasmaking, verglazing der mesalen.
La - est le dernier effort du feu, de ver•
glazing is de laatfle paging, uitwerking
van het vuur.
Vitrifier, v. a. t. de chin. tot glas dons
worden, tot glas waken, varglazen. Des
metaux vitrifies, verglaasde metalen.
de la brique au miroir ardent, bakfieen met
den brandfpiegel tot glas ma*en.
du
plomb, loodtot glas branden.
Vitrine , f. t. d'hist. nat. glasflak.
Vitriol , m. t. de chim. koperrood,vitrieel, eo
Vitriole, e , adj. met gees: van he:pee:rood
gemaakt , bereid.
Vitriolique, adj.,vitriosi ofkoperreedauhtig.
Vitriolisation, I. t. de chim. zwavelzuurnsaking.
Vittarie. f. t. de bot. geflacht van.varen.
kruid, a.
Vitula , f. t. d'ant. godin der blijdfchap (bij
de oude Romeinen).
Vitulicole, tn. aanbidder der kalveren of
flies-en (bij de Heidenen).
ViEup6re , Vitupèrer, zie Blame, Blamer.
Vivace , adj. taai van !even, die aanleg
heeft om lang to leven, oud to warden.
Le courbeau, le serf sont des animaux- a,de
raaf, het hert, zijn dieren die oud warden.
Vivacite , f. levendigheid vlugheid, van
verliand; fchranderheid van Reese;
vendigheid (van kleuren) ; fiver r tn.
drift, hitt., oploopendheid., yr. Cetten.
fant a bien de la
dit kind is zest ie..
vendig, vlug, fchrander. Avoir de Iit
dans les yeux, vlugge, fchrandere
hebben. 11 parloit avec -, hij rak:pet
liver , drift. Il y a beaucoup de !....r
,:ojans
leurentretieu, discours, het goat bfi,hOn"
Q qqq a
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ne enderhouding, hue gefprek , zeer levendig, drifitg toe ; pl. 11 s'est bien corriga de ses — s, hij beef; zich zeer ver.
beterd van zijne oploopendheden, driften. Dans nn moment de — it le tueroit,
in een eogenblik van drift zoude hij hem
dooden. La — de ces colours me plait, de
levendigheid, de glans van deze kleuren
behaagt mij. Le diamant a plus de — que
l'emeraude, de diamant heeft meer glans
dan de fmaragd.
Vivandier,, m. iêre , f. zoetelaar, marketenter, zoetelacteger. Les — s Coln a la
suite de Parmee , de zoetelaars zijn ach.
ter het leger, volgen het leger na.
Vivant, e, adj. et s. levend, die, dat in
het leven is. Une creature e, een le.
vend fchepfel. La langue Francaise est une
langue e, de franfche taal is eene levende taal, eene taal die veel gefproken
wordt. Les — s et les mores, de levenden' en de dooden ; fain. Un bon —, een
vrolijk fransje ; baas , 'dant, co: lustige breeder ; een losbol. Du — de son pore, bij het leven van zijnen fader. Lie
verder Vivre.
Vivat, t. lat. interj. level Tout le monde
cria —! elk een riep, dat hij leve!
Vive, f. pieterman (zekere visch), m.; t.
mil. Qui —? wie daar? — le roil de koop
ning leve ! fam. Etre sur le qui
la joie, luchtige bol.
zijne hoods zijn.
Zia verder Vivre.
zeer diep gra.
Vive-jauge, f. labourer b,
yen; ploegen.
Vivelle, f. t. de cont. flopwerk, het geflopte in linnen, o.; t. d'hist. nat. — on le
Poisson scie, ou espadon; zie die wooed.
Vivelotte,' Vivenotte , f. weduwenregt, nit
`kracht van hetwelk eene weduwe boven
Naar erfdeel nog verfcheidene dingen
van haars mans nalatenfthap' kan ne.
men.
Vivement, adv. met nadruk, hevigheid,
drift, heviglijk, nadrukkelijk, vinniglifk, fcherpelijk. Poursuivre Pennemi, den vijand met nadruk vervolgen.
Je suis — touché de votre sort, ik ben
heviglijk getroffen 'over *wen toelland,
ik r ben daarover zeer aangedaan. 11 senla "douleur , hij gevoolde de fmert
ile
zeer fierk , heviglijk.
ViV4-pature, aft!, binnen welken men eikels kan intamelen, eikeltijd, nt.
Vivier, m. vischviiver ; vischkaar of bun
(thervoir); y r. 11 y a beaucoup de poiser zijn veel visfchen in
sons dans ce
den vischvilver.
Vivifiant, e, adj. levend makend. Grace —e,
de levend makende genade, zie Vivifier.,
Vivification, f. levendig making , verleven.
diging ; t. de med. La — d'un membre
riralvsê , de verlevendiging van een ver.
lame lid; c. de chin. La—du mercure, de
'verieVendigini, verfterking van bet
kivi-kzitversVivifivr, v. a. levendig ',taken, verlevendi.
gets, verlierken, het /even opwekken.
Dfcu- vivifie toures chosen, , God geeft het
eleven aan alle dingen. Cela vivifie les partics languislantes, dat verflerkt , verleven
gigt dt zwakke deelen; t. de then'.. La
rettre 'cue , mais l'esprit vivifie, de letter
die*, nectar de geest maakt levend. Le
Balm 'Esprit est l'esprit viVifiant, de
reekse is de levend makende gees: ;
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Le soled vivifie les plaates, de zoo verle.
vendigt de planten.
Vivifique , adj. t. did. (inus.) levend makend,
verlevendigend.
t. d'hist. nat. Les animauz
Vivipare,
s, de levende jongen voortbrengende
dieren; t. de but. Plantes — s, planten,
die in plaats van bloemen of zaad , reitfpruitfels voortbrengen; m. visch van
het geflacht der blenne, zie dat woord.
Vivoter,, v. n. fain. armoedig , zeer bek,
pen leven, even den kost hebben, zich
behelpen, fpaarzaam leven.
Vivre, v. n. leven, in levee zijn. 11 vivoit
l'an mil sept cent soixante dix, hij leefde
in het jaar duizend zeven honderd zeventig. Il a vecu cent ans , hij beef: hon.
deed jaar geleefd. Elle vecut plus long
temps que lui, zij leefde langer dan hij.
S'il vit Age d'homme, wanneer hij een
menfthen ouderdom beleeft. Je viers de
chez lui, je n'y ai pas trouve ame vivante,
ik kom van hem, ik het', er gems le.
vende ziel, niemand gevonden. L'afraire
s'ese passee de son vivant, de zaak is
bij zijn leven gebeurd. Vous me ver.
rez pas cela de votre vivant, gif zult
in uw leven nier zien. Ci git Mr. T. en
son vivant chevalier de ...., bier lige. de
beer T. in zijn leven ridder van....;
fig. Ce n'est pas — que d'être toujours
malade, dat beet niet leven, 'waniteer
men altijd ziek is ; prov. On ne sait qui
meurt ni qui vie, men west niet, hoe long
men leeft; t. de theol. 11 vit de la Vie.de
la grace, hij leeft in de genade; liven
(duren). La memoire tie ce heros vivra
jusque dans la posterite la plus reculde, de
gedachtenis van dezen• held zal tot de
laatfle nakomelingfchap duren, blijree,
La langue Latine vivra toujours, de Leta/niche teal zal altijd duren,- in wezen
blijven. Les 'ouvrages frivoles ne vivent
que peu del' temps, de geringe, fleckte
werken duren flechts eenen korten Wel;
leven, bellaan, onderhouden, zich vop.
.den. Il vit de pen, hij leeft van weinig.,
— du travail de ses mains, beftaan van bet
werk zijner handen. 11 fait cher— ici, het
is bier duur leven. 11 ne travaille pas, 11
vit de son Bien, hij werkt niet, hij leeft
van aft.; vermogen; leven, zijn /even
doorbrengen.. it vit dans le celibac," dans
le grand monde, hij leeft in den ongehtew.
den float, in de groote weteld. Ii vit
en prince, hij leeft all een vorst. 11 vit
chez soi, hij leeft voor zich. 11 fatl y —
en paix avec tout le monde, men moettnet
elk eenen in vrede leven. Ils vecurent
toujours a la campagne, zij Ieefden altoos
op het land. Elle vivoit dans la joie et les
plaisirs, zij Ieefde in vrengde en verntaken. On meurt ordinairement comme on,a
vecu, men fierft gewoonlijk zoo ass men
geleefd beefs. — au jour, la journee, van
zijne dagbuur leven ; leven alseetevrolifk
fransje; van de hand in dentandleven. 11
vit aux depens d'autrui,h if leeft op kosten van
eenen ander. Savoir—, weten to leven, levensmanier hebben, wellevend zijn. Votre
frere a beaucoup de savoir uw broader
is wellevend , weer zich wel to gedragen. — sous le gouvernement d'un prince,
4-sous lee lois, ander de regering van eenen vorst, ender de wetter; level's, dear'aan onderworpen, onderdanig zijn i.fig.
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It firm Otre touiours sur le qui vine avec Vocifer, t. &hist. nat. Afrikaanfe:a arend.
Id, men moet zich bij hem altoos in acht * Vociferation, f. gefchreeuw bij bet fprenemen; men meet bij hem ieder woord
ken • pl. woorden met gefchreeuw verge,
op de weegfchaal leggen, afwegen.
zeld' in eene vergadering, o.; t. de mdd.
Vivre, m. voedfel, o. 11 recoit huit cents
klagend gefchreeuw.
florins pour le — (nourriture) et vetement, * Vociferer, v. n. fpreken met gefchreeuw
hij ontvangt acht honderd gulden voor
in eene vergadering.
voedfel en ileeding; ord. pl. levees-, \Igen m. gelofte, yr. Un — sacre, eene
mondbehoeften yr. levensmiddelen, o.
heilage gelofte. Faire un, —a Dieu, a la
Les — s sont chers dans cette vine, de lesalute vierge, aan God, aan de heilise
vensbehoeften zijn duur in deze flad;
Maagd eene gelofte doen. Rompre, viot. mil. Fournir une place de s, eene
ler son —, zijne gelofte breken, fchen.
vesting met levensmiddelen voorzien.
den. — de stabilite , gelofte van gedurig
Commissaire des — s, proviant kommisfaverblijf in een zeker klooster. Cette fil■
ris. La compagnie des — s, het gezelle a fait ses x, dit tneisje heeft hare
fchap 2 dat op zich genomen heeft voor
(klooster) gelofte gedaan. Faire — de
de mondbehoeften to zorgen. —s pain, — s
chastete , gelofte van kaischheiddoen. Elviaudes,foldaten , (kommis) brood, -eleesch;
k est obligee par — d'y rester, zij is door
t. de mar. Faire des — s, victualien aan
gelofte verbonden, verpligt daar to blijboard nemen. —s de campagne, victualien
ven. Ce tableau est tin ou ex-voto,
voor de refs.
deze fchilderij is eene gelofte, een geVivre, e, adj. t. de bias. met vierhoekige
lofts beeld ; Item (voix, suffrage), yr. Dononwlechtingen. Des gueules a la bande
ner son --, zijne flem geven. 11 a reuni
de d'argent, een zilveren band met
tons les — x, hit heeft alle flemmen go.
vierhoekige omvlechtingen. (aangelleld.
kregen; pl. verlangen, o. ivensch,i tn.
Vivrier, m. die over de levensmiddelen is
Remplir les x de q. q., iemands,wenVizir, Vizerat, zie Visir, Visirat,
fchen vervullen. Je fais des — x pour la
Voadourou on Voafonsi, m. t. de bot. foort
prosperitd de votre frere, ik weasel: van
van riet van Madagascar, met deszelfs
barter, uwen breeder voorfpoed. Digs a
bladeren bedekt men de huizen , o.
exauce, nos — lc, God heeft one vertonVoambe, m. t. de bot. foort van dolie (fnijgen , onze wenfchen verhoord.
boon) op Madagascar.
Vogele, f. t. de boe. zekere plant.
t Vocable, m. woord, o.
Voglie, bonne—, m. vrijwi 1 lige galeiraeifer.
Vocabulaire, tn. verkort woordenboek van Vogue, f. fig. aanzien, o. roep naaps,
de meet: gebruilcelijke woorden in eene
roem, m. achting , yr.; fmaak , trein,
taal, zonder meer, o.
zwang , m. mode, vr. Ce predicazekir a
Vocabuliste, m. (inus.) fchrijver van zulk
—, est en —, deze predikant flaat in
een woordenboek.
aanzien, in roep, ward: geroemd, beefs
Vocal , e, adj. was door de flem word: nitveel toeloop. Cela Pa mis en—, drake?
gedrukt overlaid ge4hiedt ; mondelijk.
hem in achting, in naam gebragt. e
ivlusique — e et instrumentale, zang en
jeu est en —, dit fpel is in de mode „pin
(peel- of fnarenmuzijk. Priere e, getwang. Ses ecrits sont en —, zifnrge.
bed, dat overlaid , hard op, verrigt wordt.
fcbriften zijn zeer bemind, vsnden gree•
Vocalement, adv. overluid, bij luider flem,
ten bijval; t. de mar. vaart , yr...gang
bij monde. Je ne vous le diraipas—, ik zal
van een vaartuig bij elken flag vaer.de
het u nice bij monde zeggen. 11 prie menriernen, — de chaloupe , het dolberord
talement et non —, hij bids zacht, en
van eene barkas. — avant, de veer/le
niet overlaid.
(den, o.
man in eene floep , de voorroeijer (espalier),
Vocales,
aangenatne , vleijende woor- Vogue:, v. n. t. de mar. voortroeifen, vae
t Vocalite, f. aangenaamheid, #welluidey dren, voortfchieten; zeilen. Le vaissgau
held der flem.
commencoit a —, het fchip begets to
(val, roeper, enz.
Vocatif, t. de gram. Lat. de viLtde y awnren, zich in beweging re zetten.
Vocation,, f. t. de theol. roeping. La — des
guoient en pleine mer, a pleines voiles, zit
juifs, des Gentile, de roeping der 9'oden,
zeUden op de hooge zee, metvolle
der Heidenen. La — d'Abraham, de roea la mera des vogues, van de golven been en
ping van Abraham; beroep, o. beroeweir geflingerd worden.Ces matelots vognent
ping, y r. La — des pasteurs au ministere , de
(rament) bien , deze matrezen roeijen goed.
beroeping der herders tot den diens: der
Vogue tribord! roeit aan bet fluurboord:
kerk. La ,— de ce pasteur est nulle, het
fig. in naam , roep brengen; prov. Voberoep van. dezen herder, leeraar, is van
gue la galere, het mag gaan zoo her
geese waarde, is nietig. Il a de la reevil , het goat er op los. Ce prddicateur
pugnance pour son dtat, mais remplit sa
vo gue a l'avanture, die prediker h van
hij heeft tegenzin tegeu zijnen (land,
zijn fink af. — a pleines voiles, ales
maar hij vervult tech zijn beroep; neinear wensch hebben ; t. de chap, Faire—
gfe , genegenheid, yr. lust, trek, m.
retoffe, het kaar of de woi met den wol(inclination). Avant de prendre un etat,
boog flaan; t. de pot. — l'a?gile, de klei
faut examiner sa veer dat men eenen
deorwerken.
flaw' kiest, meet men eerst beproeven, Voguets, 1. pl. *k/eine kaatshallen, waaronderzoeken, of men genegenheid , besuede met fchoon weder gefpeeld
m.
roep daartoe heeft. 11 se sent de la — Vogueur, m. (rameur) roeijer. Il a de bons
pour la medecine„ hij gevoelt zich genes sur sagalere, kij heeft goede roeigee tot de artfenijkunde. Je ne.me sens
jers op zijne galei.,
nulle — pour cel;, ik gevoel daartoe gee- Voici , adv. ou prep‘. zie bier, hier,is. —
ti trek of lust.
le mien et voilb le votre, bier is het ;IllVocaux, ur. pl. t., d'eccl. ,ftemgcy4r, , Poe
ne, en zie dew het ewe. — le slivre
geregtigde geeeeelijken.
cherche , bier a:./ast bock, dirt,hij eiikerkt.
4 Le
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Le - qui vient, qui s'en va, hier konst hij,
con. (charge) drags, vracht, lading-, vr.
daar gaat hij zoo henen. Me -, hier
Lne -de boss, de charbon, de sable, cone
ben ik. OU est votre frere? le -, wear
vracht bout, kolen, zand. Une - d'eau,
is uw breeder, bier is hij. Nous - quaeene drags water ; t. de charp. La —
tre, Ivy zijn hier met ens vieren. L'hom,
(trait) de scie, de zaagfnede; t. de chim.
me que vous le diva, die man hier zal
de weg , manier, wijze, om to fcheihet u zeggen. - trois hommes qui vienden. - seche, oplooling van zilver door
nent pour vous parler, daar komen, zijn,
zwavel ; t . de manuf. Donner une - de
Brie menfchen , om met u te fpreken. chardon a une kale, eene flof opkrasfen
tie quoi vous recompenser, hiermede zal
om to [cheroot. Une etoffe a claires - s,
ik u beloonen ; fam. En - d'une bonne
ijle of dunne flof. Panier h claires - s,
en - d'une autre , dat is jets bijzonders,
eene 11 1 gevlochtene mend; t. de jur. —
zonderbaars, jets nieuws. venir le
de fait, handdadigheid, gewelddadigheld,
printemps , de lente is veer de deur. geweldoefening, yr. - de droit , geregtsui
de quoi est la triomphe, dat is de zaak ,
of dwangmiddel. - civile, burgerlijke
daarop komt het aan.
weg, de yervolging van zijne regent
t Voidie, f. zie Vue.
voor eon burgerlijk geregt. - criminelle
Vole , f. weg. , groote weg, m. landfiraat
ou extraordinaire, pijnlijke weg,
der oude .Romeinen. Les - Romaines, de
ke klagten (wanneer men zijn bek/ag teu.
..Romeinfche wegen ; prov. 11 . est toujours
gen iemand inbrengt). - de saisie, weg
par- s et par chemins, hij is altijd op de
of middel van geregtelijk beflag. d'ac*
ilresat, op reis, hij is nooit te huis; t.
commodement, weg em tot eon yergelijk
trecrit. sainte. Jesus Christ est la —, Jo.
to komen.
-zus Christus is de weg (tot zalighetd). Voila, adv. ou prep. zie dear, daar is. Ce.
Si vous suivez cette vous serez sauvé ,
lui-ci est le mien , et- le vOtre, doze bier
is de n:ijne, en zie daar de uwe.
laPanneer gij op dezen iteg wandelt , zult
gij gelukkig worden. Les - s de la Pro1Thomme quo vous demandez, daar is de
vidence sons impenetrables, de wegen der
man , near wien gij vraagt. Le - qui
vient , dear ken:: hij. ce qu'il m'a die,
FroOrzienigheid zijn ondoorgrondelijk.
La - du Biel, de weg ten hemel. La —
et voici ce que je lui ai repond.u, dat heeft
large, de breeds weg (tot de verdoetnehij mij gezegd, en dit heb ik hem go.
antwoora. - qu'on sonne, dear fchelt
nis). Seigneur , enseigne moi tes s,
ifeere, leer mil ewe wegen, uwe gebomen. - q. q. qui vient, dear komt
mend. Me - sauté, ik ben gered, hoboes.
dett. II est sur la - de la vertu , hij is
de
med.
Les
den
weg
der
deugd
;
t.
ep
den. - qui est fait tout- a l'heure, a l'inpremieres s, de eerfle vaten in het ligstant, nu is het aanfionds, op het oogenchaam, die het voedende fap opnemen,
blik gedaan, aanflonds klaar. - qui est
eer dat het in bloed overgaat ; fpoor, o.
bien, dat is geed; zoo is het regt.
La - des carosses, het [poor der koetlen•
qui-va bien, dat goat good. t-il pas
Les voitures de France one la plus large -,
qu'il vent rompre,le march:, dear wil
tie Franfche rijtaigen hebben het breednu zelfs den koop breken. - les services
Otez-vous
,
cocher,
de
la
-,
que je lui ai rendus , et voici quelle est ma
fie [poor.
recompense , dat zips de dienstec, die ik
rif nit het [poor, konfier ; pop. Laisser
une chose en-, iets laten rondflingeren,
hem heb bewezen, en dit is mijne be.
in, op den weg onder den voet laten lighoning.
gen ; weg, no. gelegenheid, yr. middel, Voile, in. fluijer ,m. fake, yr. hoofdkleed,
dekkleed, voorhangfel, o. Elle 'se cacha
0. wijze, yr. Par quelle - envoie-t-il cele visage de son -, zij verborg hear Ws.
ll? door Welke gelegenheid zendt hij die?
Ii prend la - de l'eau, hij neemt den weg gezigt met Karen fluijer. Preudre le -,
het
te
water.
Voila
water;
hij
zendt
het
nonnenkleedaandoen, non weirdos. Le
te
- du temple dechira, het veorkangfet des
la - la plus :Are, dat is de zekerfie weg,
tempels fcheurde. II y a oil grand-- de'wijze. Je lui ai envoy: ces livres par la vant l'autel, er is eon groat yeorhangfel
de Mr. T., ik heb hem doze boeken door
(middel van) den hoer T. gezonden. Je
voor het aliaar ; t. (liana. Le - du pa.
tenir, quelle - je dois tehis, het weeke achterfle gedeelee van het
re sais quelle
*lir pour Bela, ik niet, welken weg
verhemelte; fig. Avoir un - •. devant les
ik moet ingaan, op welk eene wijze ik
yeux, een dekkleed voor de oogen hebdie uitvocren onset. Vous ne prenez pas
ben, door vooroordeel lerblind'werden.
la bonne - pour rOussir, gij flea: den reg•
Dechirer le -, het geheim 'ontdekken.
ten weg niet in, om uw oogmerk te beLever le -, den Paler opligten, baton
des
Il
a
fait
sa
fortune
par
la
Zion, win men is. Tiger le - sur le reste
reiken.
de sa conduite, aangaande het avenge
armes, hij heeft zijn geluk gemaakt door
van tips gedrag zwijgen ; fig. dirk*
de wapenen, in den oorlog ; t. de' mar. d'eau, lek in een [chip. Boucher une
mantel. 11 le fit sous le - de Paraitie,
een
lek
Aveugler
une
hij
deed '-het ender den dekmantel der
eon lek floppen.
met eenen lekprop toeftoppen ; t. d'astr. vriendfchap. 11 couvrit son impiett du du soled (Ocliptique),
tie la devotion, hij bedekte zijne goddes
lactee, melkweg.
o. Klettre
loosheid ander den dekmantel der gods.
zonneweg; t. de chas.
les chiens sur la -, de honden op het
vrucht. Les --s de 1p nuit, do duister.
oor (der wild: dieren) brengen. Les
nis des-nachts. Les sciences'n'ont point de
fp
lrmters ont, perdu la -, de fpeurhonden
s pour lui, de ivetestfchappon zijn voor
vous
hein'tziet duister , 114 is kUndig. La
hebben het ['poor verloren; fig. Je
nature n'a point de - qui soit a l'ePretve
mural sur la -, ik zal te op den weg,
etan den gang helpen. 11 est a bout de -,
de vos-lumires, de natuur 'beet nice:,
hi/ west geenen road meer; hij weet zich
dat Ivervs* svenufk icerborgen karyblifyen.
d'O. Voile, 1. E. de mar. evil op vest fthip of
Witt weer to helped, to' riddau
year»
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zen morgen gezien. Je vis bier tine femme
ivre , enivree, ik zag gisteren eene dron•
ken vrauw. Demain je verrai votre maison
achetee, rnorgen zal ik uw gekocht huis
bezien, bezigtigen. Voyez un peu ces
nuees, kijk, befchouw, zie Bens deze
'wolken. q. ch. distinctement, lets dui.
detijk zien. Je vois bien de loin nrais
pas de pros, ik zie goed in de vet-•
te, van verre, tesaar niet van digt , na
bij. 11 faut le — pour le croire , men moot
het zien om het to gelooven. Cela merite
d'être vu, dat verdient gezien,befchosawd
te wooden. A le—on le prendroit pour hon.
ate homme , op het oog of wanneer men
hem ziet, zoude men hem veer een braaf,
eerlijk man hoaden ; fig. — q. q. de bon
oeil, de mauvais oeil, de travers, iemand
gaarne, ongaarne, met fchele oogen,
zien, aanzien. 11 semble a — qu'il soil
le maitre ici, men zoude gelooven, dat
hij hier baas is , to bevelen beefs.
Je lui fcrai bien h qui ii se joue,
a qui it s'adresse, a qui ii a affaire , ik zal
hem wel toonen met Wien hij te doen'
heeft. Voila un beau venez y
dat be.
do pays k
boost de tnoeite wel. Faire
q . q ., Fernand veel to doen, moeite
vest. par le trou d'une bouteille, onkundig zijn, niet weten, wat er in de
wereld gebeurt ; bezoeken. J'ai ate le —
trois fois, ik hob hem drie mewl bezocht.
Le medecin le voit deux fois par jour, de
geneesheer komt tweemaal daags bil
hem ; t. poet. — le jour, het daglicht
zien, gebores warden. Cet ouvrage n'a
pas encore vu le jour, dit work is nog
niet uiegekomen ; beproeven, toezien,
doorgronden , onderzoeken. Voyez si le
vin est bon, beproef eons of de wijn-goed
is ; fig. bemerken, opmerken, inzien. je
vois qu'il est trompe, ik bemerk , zie in,
dat hij bedrogen is. Vous verrez trop tard
que j'ai raison, gij zult to laat inzien,
dat ik gelijk hob. Dieu voit le fond de notre
coeur, God ziet den grond van on: hart,
God bemerkt wat daarin omgaat; God
doorgrondt ons hart. je vois
it tend,
ik merk waar hij henen Voyez un
peu si ce violon est d'accord , onderzoek
eons of deze viool goed gefiemd is. C'est
a vous que rien ne manque, gij -woes
toezien, dat er niets ontbreekt; begrijpen , bevatten. Je ne vois pas a quoi bon
cela, ik begrijp, zie niet, waarvoor die
goed zoude zijn; v. n. acht geven-, op•
zigt hebben. Allen — les ouvriers, goof
eons acht op de werklieden. Voyez a en
qui se passers, zie wat er zal voorvallen,
11 n'a rien a — dans ma condtrite, hif be.
boort op mijn gedrag goon acht is Pan,
zich niet daarmede to berneeijen. Voyez
a ce que tout snit en,bon ordre,egeef acht
dat alles in goede orde zij. Vops verrei
a nous faire souper, gij zult zorgen, ache
flaan , thit wif een goed avondeten- hebben; uitzigt hebben, ltrla chambre voit (de
ma chambre on voit) sur la rue, m ijne •
m ar ziet op de firaat tat, men ziet.Vnn
mijne kamer op de ftraat. Se v. r. eikan.
der zien, met elkander onsgaan,'verkeerest.
Cola les a reconcilies, et ils se sontvus de•
puis, dat heeft hen weder verzoend, ex zij
hebben elkander federt weder gezien,
verkeeren met elkander. Se faire
zich
laten zien, vertoonen. Cela se-vait. taus
lea
Q ci tI c14
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on du grand.
vaarttag 'O. La grande
mat ., het groote zeil. Les — s basses, de
enderzeilen.
latine, driehoekig zeil.
s d'es latines, latijn en roe zeilen.
tai, fiagzeilen. s auriques, fpriet, bezaan- en gaffelzeilen, of al zulke, die
de halzen bij den mast hebben. —s a lis de fortune, opvarde, fprietzeilen,
gerigte zeilen, nadat men zijn tuig verd'etai d'artimon, bezaanloren heeft.
groat flagflagzeil. — du brand
de hune, greet fleng
zeil. Grande —
fiagzeii. Contre d'atai de hune, vlieger. — d'êtai de- perroquet, bram fleng
fiagzeil. Les — s prennent le nom du mat
o6 elies sons attachees, de, zeilen ontvangen hunnen naam van den mast, waaraan zit vast zijn. defoncee`, zeil,
waarvan het midden weg , los is. — en
banniere , vliegend zeil, welks fchoten
lot zijn. Etre a la —, onder zeil zijn.
Aller a la onder zeil gaan. Appareil.
ler, deployer les — s, de zeilen aan/laan,
klaar maken ; uiefpantren of bifzetten.
Saisser, amener les — s, de zeilen firifs,
ken, intrekken. Cingler a pleines
s deployees, met voile, uitgefpanne
zeilen varen. Faire toutes s blanches,
op alle rckepen zonder onderfcheid jag:
waken; fig. fam. Il a donne dans ce des.
sein a pleines s, hij heeft zeer gaarne
dit plan toegeflemd, daarin deel genomen.
Aller a — s et a'rames, allen mogelif ken
fpoed maken; zekere ligte fief, foort
van krip voor den rouw; pl. fchip , o.
Une flotte de cent — s, eene vloot van
deployde,
honderd zeilen of Ichepen.
roulee, f. t. d'hist. nat. twee foorten
van vleugelhoorns.
Voiler, v. a. fluijeren, onder den fluijer
bedekken, verbergen, vermommen, tot
non waken; met een dekkleed bedekken,
tamwtnden. Une religieuse voilde , eene
gefluijerde non, een meisje dat de nonnenkap aangenomen heeft. — les Croix,
les images dans les eglises, de kruizen,
de beelden in eene kerk met een kleed
bedekken;. fig. bedekken, bewimpelen,
verbergen. 11 avoit voile ses sentiments,
hij hield zijne gevoelens verborgen, bedekt. Le soled est voile d'un nuage , de
non is door gene walk bedekt, verborgen;
t. de mar. Un vaisseau bleu, mat voile, een
good, flecht bezeild fchip; v. n. zich buigen. Cette piece de metal voile, dit fink
metaal buigt zich. Se — v. r. zich met
eene' fluifer bedekken. Les femmes se
voilent pour paroltre en public , de vrouwen fluiferen ziell cm in het openbaar to
verfehijnen.
Voilerie, f. zeilmakerij. Il y a plusieurs —s
Amsterdam , er zijn veel zeilmakerijen
te eitnflerdam.
`'oilier, zeilmaker. Un vaisseau bon —,
een fchip dat een goede zeiler is, dat
good zeilt.
Voiliere ou Chainette , f. t. de gdom.-bogt van
eene gelijk een zeil doorden wind.
Voilure, f. zeilwerk, o. zeillaadje, y r. Etre
sous la 'name dezelfde zeilen hebben;
de itarigting , het befiieren, aanflaander
zeilen.
Voir, v. a. zien,- bezien, aanzien, bezig.
tigen, be- , aaterchouwen , kijken. Je ne
vois pas votre frere, ik zie uwen brooder
niet. Je l'ai vu ce matin, ik hob hem de.
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les lours, dat ziet men dagelifkt, Cela
se voit mieux de prês, men ziet dit beter
yen nabij,
t Voire, adv. illus. ja, voorwaar. — méme
=Arne), ja zelfs. Vous ferez cela? gij
wilt dit doers ? ei, ei, zekerlifk.
1 Voirement, adv. in waarhetd.
Voirie,f.villerif,vilplaats,vr ;vuilnishoop,
en. Miner un cheval wort a la —, eon
flood paard naar de vilplaats jlepen; t.
de bouch. vuiligheid van eon geflagt
beest ; opzigt over de wegen, o.; land
flraat, groote of heeren weg (vieux).
e, f. et adj. buurman, ge•
Voisin, m.
buur, nabuur, buurvrouw, geburin; naburig , aangrenzend , naastgelegen, aan
fpreek
liggend. Parlez - en a votre
daarvan met uwen buurman. Ce sont nos
peoples
s, die volken zijn onze nabue de la forks, het aan
ren. La maison
het woad liggend huts. 11 demeure dans
la rue
e, hij woont in de naastgelegene flraat.
Voisinage, nabuurfchap, buurfchap ,
buurt , yr. Tout le — accourut au bruit,
de geheele buurt lisp op het gerucht
bifeen. Il s'en prit au , hij gaf
der buur: de fchuld hij began twist
met de nabuutichap. 11 demeure dans le
— du château, hij woont in de nabuurfehap van het kasteel.
t Voisinange, zie het vorige woord.
n. fam. buurfchap ho y den, zij.
Voisiner,
ere naburen bezoeken, Elle ne voisine point ,
zij houdt geene buurfchap. 11 n'est vol.
sin qui ne voisine, die is geen geode buur,
die zijne naburen niet bezoekt, geenen
ontgang met hen heeft.
Voiture,, riftuig, o. 11 a pris une — pour
aller a Amsterdam, hij heeft ten riftuig
genomen, ens naar ilmflerdam te komen.
e. d'art. — s voertuigen , legerwagens. Une — de louage , eon briar.
rijtuig; vracht, lading. Le roulier n'a
pas trouve —, de voerman heeft geene
vracht gevonden. Une — de yin, eene
lading wifn. Il a sa hij heeft zijne
vracht; fain. Adieu la —, alles is weg.
Lettre de —, vrachtbrief ; vracht., voerloon, en. en o. 11 a demandé vingt florins
pour la —.,, hij heeft twintig gulden voor
loon gevraagd ; prov. Il est venu par la
des Cordeliers, par la — de St. Francois,
hij is to voet gekomen.
Voiturer, v. a. vervoeren, rifden. par
eau, par terre, to water, to land vet., %wren; fam. Voulez-vous me — jusquela? wilt gij nail tot daar henen rijden?
Voiturier, m. voerman. Les — s de cette
ville sont tous mis en requisition , de veer.
',Wen van doze
zijn alien geprest.
— par eau, (chipper.
Voicorin,
Italiaanfche paarden,
ezels en riftuigverhuurder ; huurkoetfier.
Voix , f. 'fem. Line, — forte, faible , haute,
basse, eene flerke, zwakke , hooge, lage
Item. klle a une bonne —, zij heeft eene
fehoone jlem. — nasale, fens door den news.
peusklank, t. demur. — humaine , menfthenflem, op het orgel. Leurs voix ne s'accordent
pas, hunne Ilemmen komenniet overeen. II
• one— de basso, hij heefY eene basflem. De
vivo —, a haute —, mondelifk, overlaid,
kardop,t. de gram. klank der klinkletters
senor iaal, so. La—de quelques bates, dollen.
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vase eanige Waren. N'avoir qtenn filet tie
eene piepende flew hebben. Soutenez
zet awe fens wat door ;
un peu votre
fain. On n'a ni vent, ni de lui, men
koort taal noch teeken van hem. La —
du peuple est la — de Dieu, de flem des
y olks is de flem van God, wat het algemeets zegt, moot waar zijn ; t. de mar.
Porte -'-, roeper. Donner la—, opzingen
bij het halen. A la —, opzang ; flew,
keurliens (suffrage). Aller aux —, tot het
Hemmers over gaan. itecueillir les— , de
flemmen opnemon. 11 a été 41u tout dune
—, a la pluralit y des , hij is eenflem.
msg. , met algemeene flemmen, met moorderheid van flemmea, verkozen, Je vous
donnerai ma ik zal u mijne flem govon. 11 n'a point encore de —, hij heeft
nog geene flem. Avoir — active, eene
flem , het regt hebben ons to kiezen,
ne raadgevende flem hebben. Avoir une —
passive , cone flem , het regt hebben ow
to kunnen gekozen worden. Il a — anti.
ye et passive, hij kan kiezen en gekozest
worden. 11 a la — du peuple, hij heeft
algetneenen bijval.
Vojet, m. t. d'hist. nat. foort van flekelflak
van Senegal, yr.
Vol, m. diefflal , roof, vs. dieverif, roo.
verij, vr. Un — domestique , huisdieye- de grand chemin, flraatrooverif.
11 est accuse de —, hij is van dieflial befchuldigd. — de nuit ou nocturne, de
jour, nacht-, dagdieverif. Le --a main
armhe, diefflal met geweld, met gewapen.
de hand ; geflolen, geroofd goed, o. II
avoit cache son —, hij had zijn geflolen
geed verborgen. J'ai recouvrh mon — ik
hob het mil afgeflolene, geroofde, terug
ontvangen; vlugt, yr. het vliegen van
vogels. rapide, fnelle vlugt. L'aigle a
le — fort haat, de arend vliegt zeer hoog.
Tirer ud oiseau au —, eenen vogel in de
vlugt fchieten. — terre a terre, vlugt,
vliegen lungs den grond , de aarde ; fig.
.11 prend son — trop but, hij vliegt to
hoog ; hij onderneemt te veel ; hif fpringt
verder, dan zijn flak lang is. Ce seigneur
prend un grand —, doze hoer maakt groote zwier, greaten flaat. 11 est parvenu
hij is in eons zoo hoog go.
de plein
korner:, zoo aanzienlijk geworden.
ne pourra soutenir le— qu'il a pris, hij zal
het zoo hoog niet kunnen volhouden. Par•
venir de plein a,in voile vlugt geraken tot.
Il a le des grands seigneurs, hid weet
zich bif groote heeren bemind to waken.
Je mesure mon — a mon genie, ik onder.
nee= niet weer, dan mijn vermogen
toelaat ; ik fpring niet verder dan vain
ftok reikt. Autant quo le — de mon esprit
le permet, zoo ver mijn verfland folks. 11
n'est pas du grind —, hij heeft goons
groote vlugt, hij is niet zeer beroemd;
t. de bias. uitgebreid paar vlerken. 11
porte d'or a un de sable, hij voert eels
uitgebreid paar zwarte vlerken in ees
golden veld. Demi—, gene enkele vlerk;
t. de fauc. vogel-, vaikenjagt, yr. Ce
prince entretient des — s pour ,toures sortes
d'oiseaux , doze vorst onderhoudt valkeu
y our alle foorten van vogels, flootvogels;
het vliegen van perfonen op het Tchouw•
tooneel ; t. de mar. Bateau —, vaartuig,
dat rank is, en weinig yastheid op het
water beet.
Vo.
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Volab/s, adj. p. u. befieeMaar, dat gefloltft
kan worden.
Volage, adj. wild, los, waft, ligtzinnig,
ligtvaardig, onbefiendig wispelturig.
Un garcon —, een
jongen. 11 a le
caractkre
hij beef: eene onbegendige,
r
wood
ilpve 01 nk.
turige inborst; t. de med. Feu—,
Volaille, f. gevogelte. Il prefêre la grosse
viande k la —, hij houdt sneer van flag:vleesch , dan van gevogelte.
Voilaooip
llee r poulailler, m.poelier, vogelverr:
Volant,
pluinthal ; raketfpel ,, 0. Jouer
au —, met den pluimbal fpelen, rakes.ten; t. de charp. wick van eenen windmolen, yr. Les quatre — s ou voldes ou
ailes de moulin, de vier wieken van eenen windmolen. Les echelons des — s,
de .0orten der wieken ; t. d'agr. klein
handmolentje, foort van pelmolentje, om
het koren wan het kaf of te zonderen,
o.; ligte overrok zonder veering, frak ;
t. de ink. fink van het kruis van eene
kruk, krom handvat, kruis dat het braadfpit ophoudt ; d'horl. windvang in een
uurwerk; ph liimflokjes der vogelvanger: ; t. d'hist. nat. flekelbaars, zeehaan,
zeedraakje. — des etangs, zie nenuphar;
foort van kleine liete duif, hoogvlieger.
Volant, e, adj. vliegend. Un camp —, een
vliegend leger , artillerie— e , rijdende
artilleries Font
eene vliegende brug.
Une feuille
e, een los blad. Une assiette
e, ten ingefloken fchaaltje. Cerf
vlieger; kever, tn. vliegend hert,
o. Pensee e, vliegende gedachte. Zie
verder Voler.
Volards , m. pl. t. de pech. donne takken
tot vlechtwerk.
Volatil, e, adj. t. de chins. vlugtig. Sel —,
vlugtig zone.
Volatile, in. gevleugeld Bier, pluimgedierte ; adj. Espece —, het ge ugelde gellacht.
Volatilisation, f. t. de chinnvlugtig snaking
van sea vast ligchaam.
Volatiliser, v. a. t. de chim. vlugtig waken.
Volatility , f. t, de chim. vlugtigheid. Communiquer la — a des corps fixes, aan vatte ligchamen vlugtigheid mededeelen. La
— de l'esprit de via, de vlugtigheid van
den wijngeest ; fig. La — de son esprit
ne Ini permet pas de s'y arreter, de loshoofdigheid, vlugtigheid van zgnen
geese laat hem stet too daarbij te blijyen flaws.
Volatille , f. fam. gevogelte. Il ne lui donna
I diner que de la—, hij gaf he,,, geen ander middageten, dan gevogelte.
Volcan, vuurfpuwende berg. Le Wm.
ye, 1'Etna, sont des — s, S. Vefuvius,
de Etna zijn vuurfpuwende bergen; fig.
Ce pate est un
deze dichter is een
swig hoofd.
Volcanistes, — niens, m. pl. natuurkuadigen , die het zwarte warmer aan de
vuurfpuwende bergen toefChrifves.
Vole, f. t. de jun al de trekker in het
kaartfpel, m.
Volee, f. vlugt van eenen vogel. L'oiseau
prend la —, de vogel vliegt op. Les hirondelles traversent la mer tout d'une ,
de zwaluwen vliegen de zee over in
eene vlugt. Troep zwerm m.
broodfel,. o. Une — de pincons, een
zwerm sunken. Ulm — de pigeons delYtar6,
Qqq
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een broedfel duiven van Mart. Tirer
dans la de canards, ender den hoop,
zwerm eenden fchieten ; fans. I1 y avoit
une — de jeunes gens k la cour, er was
een zwerm jonge lieden aan het hof; fig.
rang, ns. aanzi en , 0. Un seigneur de la pre•
mitre een beer van den eerften rang;
ty d'art. Une — de canon (un coup de ca.
non), ten kanonfchot. 'firer un mortier
toute met eenen mortier ten boogfchot doen. — de canons, vele kanonnen
na elkander. La — d'un canon , het lats.
ge veld- of mondfluk van een kanon. Son-.
ner (les cloches) a toute —, met alle klokken luiden ; fam. Une — de baton, een
groot getal , eene drag: flokflagen ; t. de
char. de evenaar (balance) eener ke g:, ,
tn. — ou volte, wiek van eenen wind.
molen ; t. de jcu. Jouer de —, prendre de
—, a la —, den bal in de vlugt flaw; of
treffen. I1 faut jouer ces coups de —, lee
prendre de —, a la —, men meet deze ballen in de vlugt flaan. II a la bonne —,
hij flaat goed in de vlugt. Prendre la
balle , prendre an coup entre bond et —,
den bal bij het eerfle opfpringen flaan ;
A la —, adv. fam. ter vlugt, in het wild;
zonder overleg of beraad. Faire une chose a la
iets in de vlugt doen. II ne sait
ce dit , it pane a la —, hij weet niet
wat hij zegt, hij fpreekt in het wild,
zonder overleg.
Voler, v, n. vliegen. Ces oiseaux volent
haut, deze vogels vliegen hong. — a ti.
re d'aile , fuel, fehielijk vliegen. Poise
sons volants, vliegende visfeben. Une ta.
ble volante, eene tafel, die geene be.
flemde plaats in eene Ratner heeft; fig,
fnel loopen. Ce cheval vole, it ne court
pas, dit paard , het loopt Hitt. —
au secours de q. q., iewand ter hulp fuellen, toefchieten. Le temps vole, de tijd
vervliegt, fuel: weg. Les feuilles volent, de bladeren vliegen in de iucht
road; v. a. t. de fauc. opvliegen, navlie.'
gen , jagen, jags waken, Cet oiseau vo.
le 13 perclrix, deze roofyogel maakt jags
op de patrijs. — le heron, den reiger
navliegen, op hem jagen. — en long, in
regte lijn vliegen. — en pointe, fuel
en regt op- of om laag vliegen ; prov. Vest,
un homme qui vole 'le papillon, het is een
man, die zich met beuzelingen bemoeit.
11 ne faut pas — avant que d'avoir des ailes,
men meet niet hooger vliegen dan mess
vlerken heeft, niets ondernemen, was nen
nietvolbrengen kan; rooven, Helen, be.
ontflelen. , — la bourse de q. q.,
iemands bears fides'. On lui a vole son
argent, men heeft hem zijn geld ontlio.
len. II a vole son, maitre, hij heeft nil.
nen meester,, zijnen beer belie/en. Ces
gene volent partout, deze lieden roeven
overal ; fig. 11 a vole eels dans un tel 11.
vre, hij heeft dat nit dit en dat book
afgefchreven. — un sermon, eene preok
al: of nafchrifven.
Volereau, tn. kleine dief. Mal prend ape
x de faire les voleurs, den kleinen dieyen gaat het kwalijk, wannest. hij do
greaten willen nabootfen.
Volerie, f. dieverij, rooverif, firoperifi,
C'est une vraie dat is cent ware die.
verij ; t. de fauc. vogeljagt. Le tiercelet
de faucon exerce la basse —, de ',gannet.
jesvalk diens tot de lags yogeliagt.
q 5
co.
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Volet, in. flag, klein duivenfiag , o. kn'ip,
m. t ‘ es pigeons soul au soleii stir le —,
de duiven zitten in de zon op het flag ;
luik, a. blind van een venfier,vr. Fermez
les —s , maak de luiken toe. —(battant) d'or• goes, orgeldeur, terdekking aer pifpen;
t. de mar. zakkou.pas , ,klein flaand kompas zonder beugel , o. ; t. de charp. Les
— s d'une roue de moulin A eau (les ailerons), de fchepborden van het rad in
eenen watermolen; t, de bias. verfierfel
dat de code ridders op hunne he/men
droegen, zijnde een breed lint van achteren afiiangende, o.; t. d'econ. zie Tablette; t. de bot. kroos, tneerblad, o. zeeroes (ndnuphar blanc), vr.
Voleter, v. n. heen en weder vliegen, fladderen. 11 regarde — les abeilies sur les
feuillcs, hij ziet de bijen op de bloetnen
been en weder vliegen. L'oiseau (la more) crioit et voletoit autour du aid, de vogel (het wiffje)fchreeawde en vloog rond
om het nest.
Volette, f. kleine hordeop de knie, waarop een werkman de wol nadat zij
ge/lagen is; pl. t. de manuf. rand, m.
franje aan een vliegennet, vr.
Voleur, m. — se, f. dief, roover, diefegge,
rooffter. — de grand chemin, firuikroo.
tier. Cette femme est une — se, deze vrouw
is eene diefegge.
Volice ou Volige, f. t. de couv. breede let,
waarop de leidekkers de leijen leggen.
VoliOre 4 f.. groote vogelkooi, vlugt, yr.
vogelhok met tralien, o.; klein duivenhok, o.
Volige, zie Volice.
Volille, f. — de bois, kleine dunne dolmen
planken.
Volition, f. t. de phi!. wilsbepaling, willing; akte,,waardoer men iets bepaalt,
lets wil hebben, dac gefchiede.
Volkameres, f. pl. t. de bot. foort van plan.
ten der x4tle klasfe.
Volontaire, adj. vrijwillig, engedwongen ;
eigenzinnig. Une action
eene
daad. 11 est trop
n'apprendra rien, hij is te eigenzinnig, hij zal
siets leeren ; s. t. vrifwilliger (vol
lontair). I1 sert en qualite de —, comme
tut —, hij client als vrijwilliger. Petit
kleine deugniet, bederven kind, o.
Volontairement, adv. vrijwillig, ongedwon.
gen , zonder dwang. 11 l'a fait — et de
bon gee, hij beef: het vrijwillig engaarne gedaan.
Volonti , f. wil , zin, m. verlangen,
welbehagen , o.; genegenheid, begeet:te, befthikking, y r. L'entendethent
re la —, het- verfland verlicht den wil.
Dia — se conforme a la vithre, mijn wit
is de awe, 'rigt zich near den uwen.
Rion ne se fait que par la — de Dien ,'niets
gebeurt er zonder den wil van God; E.stce la sa —? is dat zijne begeerte P Je
sn'en remets a Notre —? ik flel het in
iwelbehagen, tot awe befchikking; fam. 11
hij zal Ilechts zijn
n'en fera qu'i sa
hoofd . velgen. Les — s sont libres, ieder
heeft zifnen vriien wit ; uiterfle
dernieres
(testament). l elles out it&
s, dat was, zoodanig was zijn laa.tAvoir la bonne --pour..q. q., me.
Ile
C'est
stand gettegen, goedgunstig
hij is eon zeer
on homme de grande
eswillig man.

VOL
\Tolontiers, adv. gaarne,
van
harte. 'Je le feral ik zal het gaarne
doe's; ligt , geed , gemakkelijk. Cette
plante croli — clans ce sol, deze plant
groeit , gedijt , good in dozen grand.
t Voloqueti, f. greet, m.
Voltairien, ne , adj. tot de vrijwilligers behoorenh. ti ne ecole ne, eene fchool
voor
Voice, f. t. de man. zwenking, omwending
van een paard (volte). Mettre, faire al.
ler tin cheval sur les s, een paard op de
volte nemen, hetzelve kringswijze ans.
wendingen, zwenkingen laten doen. —
d'une piste, zwenking met eenen voetflap,
hoefflag. Serrer la demi —, weder op de
plaats terug komen, waar men den hal.
yen voetflap, hoof flag begonnen beefs;
t. de mar. weg, loop, m. vaart, vr. Prendre teile ou telle route, dozen of dion
weg, loop nemen. Les — s, de wendin•
gen der fchepen, wanneer zij zich tot
het gevecht rchikken; t.d'escr. beweging,
draaijing om eenen fleck te ontwijken;
t. de fauc. het gefchreeuw, dat men tnaakt,
wanneer men wild ziet; t. de mus. Dan•
see tine —, eene volte danfen.
Volte-face, f. t. mil. Faire zich op eons
tegen den nazettenden vijand omkeeren
en hem het hoofd bieden. La — ou le de•
mi tour a droite, de zwenking regtsoin
met de ruiterif.
Voice, e, adj. t. de bias. dubbel.
Volter, v. n. t. d'escr. den float (in het
fchermen) ontwijken.
Voltigement, m. het fladderen, heen en wt.
der zwerven, vliegen, flingeren. Le —
d'un papillon, d'un pavilion , het been en
weder vliegen, fiadderen van eene kapel,
van eene vlag.
Voltigeole, f. t.- de mar. zie Massane.
Voltiger, v. n. fladderen, been en weder,
vliegen, zwerven. Une abeille qui void.
ge (volete), eene honigbij (lie been en
pavilion voitige, de vaan
weder vliegt.
fladdert , flinger: ; t. de man. d'escr. behendig zwenken,draaijen (met een paard),
fpringen op of over een paard ; kunst.
fpringen doen, op de koord enz., balane
ceren; t. mil. rondzwerven. La cavalerie
vient — autour de la place, de ruiterij
flroopt road om de
zwerft road
plaats.
Voltigeur, m. luchtfpringer (voltigeerder),
koordedanfer ; t. mil. foldaat van de ligte troepen.
Volubilis , m. t. de bot. naam van planken
die zich ergens omflingeren , foort van
koordplanten.
Volubilite, f vlugheitl, behendigheid,vaar•
digheid, fnelheid in de beweging. La —
des roues d'une machine, de fnelheid der
rondo beweging van de raderen , widen
eons werktuigs. Ces vers demandent a etre re,*
cites avec plus de doze verzen moeten
met weer vlugheid , fchielijker uitgefpro.ken worden. Avoir une grande — de langue, eene groote fnelheid in de uitfpraak
hebben.
Voluble, adj. t. de bot. omflingerend. Les
haricots ont leurs tiges —s, delnijbooner. hobben hare fiengels,die zich am lets flingeren.
Volucelle, f. t. d'hist. nat. rozenvlieg.
Volue, f. t. de tios. wevers fchictfpoel.
Volume, m. omvang, m. grootte, vr. volumeth o.Deuicorps do memo—, twee ligcha.
men

VOL
lien van dczelfde grootte, van denzelfden
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Noix , kraanoag. , a. braaknoot,

ligchatmelijken onivang. Des marchandises
yr. Il fit mourir ce ch ien avec-une noix
hij deed den hand fierven door sex
de gros koopwaren van grootenomvang,
kraane,og.
die veel plants beflaan; t. de lib. band,
boekdeel, 0. Cc dictionnaire sera en Votniquier, m. t. de bot. kraanougboom in
Indie.
deux — s, dit woordenboek zal in twee
banden zijn. Livres en grand, en petit Vomir, V. a. braken, overgeven. II a vomi
de
la bile, hij beef: gal uitgebraakt. Le
boeken in groat , in klein formaat:
volcan vomit des torrents de feu, de vow...
t. de mon. grootte en dilate van het geld.
fpuwe nde berg. braakt firuomen.van vuur
Volumineux, se, adj. uitgebre id , groot, dik.
nit ; t. del mar. — ties etoupes, work dat
Ce paquet est trop
dit pale is te greet;
nit de naden kruipt ; t. d'hydratrk Cett. de lib. Un ouvrage
een werk dat
te statue vomit l'eau, dit Jlandbeeld
verfcheidene boekdeelen bevat. Voltaifpuwt water uit; fig. — des injures, des
re est un auteur
Voltaire is een fchrij.
blasphemes fcheldwoorden, Godslasterin•
ver, die veel boekdeelen heeft gefchre•
'
gen uitbraken.
VON.
Volupte, f. wellust, tn. weelde, wulpsch- Vomissement, m. braking, overgeving ;ult.
fpuwing. 11 est sujet a de Brands — s,
held , y r. vleefchelijk vermaak , o. 11 y
hij is aan groote brakingen onderhevig,
a de la — a boire quand on a soif, het is
hij doe: dikwijls flerke brakingen ; t.
een wellust to drinken , wanneer men
d'ecrit. s. Retourner a son tot zijei
dorst beefs. Se pionger dans les — s zich
uitbraakfel,
tot zijne vorige'dwalingen
in den wellust baden, "'erten. Les Epiterug keeren.
curiens faisoient consister le souverain bien
dans la —, de Epicuristen flelden het Vomitif, m. braakmiddel,.e.
hoogfie geed in de wulpschheid, zinnelije Vomitif, ive, adj. dat braking ,'overgeving
verwekt.
lee vermaken; fig. 11 trouve de la —
voir couler ses pleurs, hij vindt eenen, t vomitoire , tn. braakmiddel, o.; pl. t.
d'ant. de hoofduitgangen van eeners fchou.w.
wellust, een genoegen, fchept vermaak,
burg.
zijnr, hare tranen to zien vloeijen.
zie Chapetonnade.
Vomito•negro,
tot
vermaak
die.
Voluptuaire, adj. t. de jar.
"end, gemaakt , gedaan, vertnaakshalve Vomiturition, f t. de med. onwillekeurige
braking , misfelijkheid, (zoo alt Id/
aangelegd. On lui remboursa les ameliorazwangere vroutven.)
tions utiles, mais non les ameliorations — s,
then verioedde hem de nuttige verbete. Vonapes m. pl. t. de bot. planten van het
geflacht der triandrie.
ringen , maar niet die tot vermaak dietst. d'hist nat. foort van karper.
Voncondre,
den, die tot vermaak gedaan waren.
Voluptueusement, adv. op eene ivellustige, Vond-sira, m. t. d'hist. nat. foort van wee
zeltje van Madagascar, o.
weelderige wijze, wellustiglijk, verma:
Vontaga , m. t. de bot. ./Iengaalfche kweto.
kelijk. Il a vecu
hij heeft
porenboom.
tiglijk geleefd.
Voluptueux, se, adj. wellustig, weelderig, Voquer, V. a. klei bereiden, dooreenwere
ken ebij de pottebakkers).
wulpsch. Il est un peu hij is een weinig wellustig. Mener tine vie — se, een Vorace, adj. zeer gutzig, veraindend. Un
een verJlindend dier.
animal
wulpsch leven leiden. Une peinture —se,
eene wellustige fchilderij; s. een wel- Voracite, f. gulzigheid, vraatzucht, mist
om to verflinden.
lesteling. Le — cherche les plaisirs, et
abandonne, tie wellusteling zoekt de Vormien ou Wormien, adj. t. d'anat. Os —,
been
in den 'load van het bekkeneel.
vermaken, en geeft zich daaraan over.
d'hist. nat. geflacht van
Volute, f. t. d'arch. geflingerde krenkel, Vorticelle, m.
worm der onregelmatige plantdieren.
krul, onsflingering, krulling, yr. flange
kleine
wervelwind.
omtrek aan lijsten, paarlen, enz. no.; Vorticule, m.
t. d'hist. nat. zekere flak of Koren, krul Votant, m. flemgever, flemhebber. L'asseme
blee etoit composee de vingt s, de vet.*
van zoodanig eene ; eerie "peel Vol zijne,
gadering- beflond uit twinsig'flerngevers.
Oren.
Volutelle , f. 5. de bot. foort van kamper- Votation, flemgeving, hemming. La —
n'a pas -ice Libre, de fiemming ii niet vrij
noelje.
geweest. Voluter, v. a. garen op eene fpoel winden;
eene flakken- of krulachtige gedaante Vote, in. flem in eene openbare vergades (les voix, les
ring. Recueillir les
geven.
suffrages), de flemmen yerzamelers.
Volutite , f. t. d'hist. nat. verfleende kegelflak.
-Volva, Volve, f. t. de bot. ornkleedfel van Voter, v. n. flemmen, zijne fleet geven.
11 n'est pas encore en Age de —, hij heeft
den paddefloel, o.
den ouderdom nog niet, om to kunnen
Volvaire, in. t. d'hist. nat. rolflak, yr.
fiemtnen.
Valve, e adj, t. de bot. met een bekleedVotif, ive , adi . dat erne gelofte betreft ;
fel voorzien.
d'ant. BOuclier (child dot den Godes
Volvoce, in. t. d'hist. nat. draaiwormple in
geofferd werd. vieux —8,13)elen die hihet water, a.
zers deden vieren, 'alt zif ten oorlog
Volvnlus, m. t. demed. kronkel.darmkringtrekkers. Une medaille — ye, eene stunt
fiche, het miserere mei (passion iliaque).
waarop de gelofte des yolks voor de keie
Vombare, m. t. d'hist. nat. bonte kapel van
zers "find; t de rel. cath. Neve ve,
Madagascar , yr.
teis voor eenen,kranken orreiziger. Ta•
Vomer, ru. t. d'anat. het zesde neusbeen,
ble .-ve, eene metalen tafel bij de Cris.
dat de neusgaten van elkander fcheidt ;
ken, hangende ' in den tempel van .Escupleagijzerbeen, o.
lapsus, alt eene offerande aan hem gee
Vomique, f. t. de med. longzweer; pl. t.
deze tafel fckrsef oxen de
loan.'
&hist. nat. ptanten van de riffle klasfe ;
ziek.
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q. q., iemand to lijf willen, lets fe.
ziekte, die men had, en de midthlen,
get s iemand hebben, het op iemand ge',velke men ter genezing gebruikte. (Men
munt hebben. Elle en veut a votre argelooft dat flypocrates hiervan zich zotsde bediend hebben).
gent, zij wit uw geld hebben. A qui en
voulez-vous? tegen wien hebt gij het
Votre, pron. poss. m. et f. uw, uwe ; pl.
vos, uwe. Le, la votre, het uwe. — roi,
(gemunt)? C'est a vous que j'en veux,
meen ik, het raakt to ; prov. Qui voit
patrie, uw koning, vaderland. 04 sont
une epingle, et ne la veut pas, ne la vaut
vos enfans? waar zijn uwe kinderen?
pas, wie het kleine verfmaadt, is het
Vos socurs sont allées au jardin , uwe zusgroote niet waard.
ter: zijn naar den tuft: gegaan. Votre
begeerte ,
altesse, uwe hoogheid. Votre m ai este Vouloir, m. wil, In, het
y r. Je n'ai point d'autre que le votre ,
l'a ordonne, uwe majefleit heeft het beik heb geen' anderen wil dan den uwen.
volen. Vos majestes out voulu, uwe ma11 en a le pouvoir et le vouloir, hij heeft
jefleiten hebben gewild. Mon pore et le
daartoe het kunnen,(het vermogen) en het
votre sont morts, mijn wader en de uwe
willen. C'est Dieu qui nous donne le —
zijn dood. J'ai sacrifie mes interdts aux — s , ik
et le faire, God werkt in ohs het willen
heb mijnebelangen aan de uwen opgeofferd.
en het volbrengen; fam. Malin —, kwa.
Vouape, f. t. de bot. boom van Guiana,
tie wit, boor oogmerk.
ivelks bout veer onbederfelijk gehouden
Voulou , m. t. de bot. foort van bamkoes,
wordt, m.
rotting in hail.
Vouede, m. t. de bot. zekere plant in Normandie, gebruikt 'wordende ens to ver- t Voultis, adj . aangenaam.
Voulu, e, adj. et part. zie Vouloir.
wen, weede, yr.
Voner, v. a. toewijden, eene gelofte doen; Vourcc, f. riftuig voor de jags, 0.
opdsagen. ses enfans a Dieu, zijne Vourine, f. fijnfle Perfifche zajdo.
groote koekoek van Makinderen aan God toewijden; hem tie- Vouroudriou,
dagascar.
ses services a Petat,
Wive opdragen.
zijne diensten aan den flaat wijden. Se Vous, in. et f. pr. pers. gij, gijlieden, u.
Etes-vons le maitre de la maison zijt gif
r. zich toewijden, overgeven. Se
de Neer van het huts? Ma soeur, l'avez.— a la vie religieuse, zich der vroomheid
vous vu? nsijne zuster gij hem,
vroens leven.
toewijden,
het gezien? Ceci est a — , dit behoore
Vouge , Voulge, t. de chas. zie Epicu; t.
voycz, mes enfants, gij ziet, wifoort
van
fnoeimes
met
eenen
land'agric.
ne kinderen.
gee flok, o.
Voussoir ou Vousseau, m. t. d'arch. fluit.
f Voulance, f. zie Volonte,
fleen, /ken om een gewelf to fluiten ,
Voule, f. t. de cow. zekere rijstnsaat van
tireeklijn , kronste ern een gewelf; t. de
Madagascar.
mac. Roue a bogtrad, wiel, foort van
Voulge , zie Vouge.
gewelf verbeeldende.
Vouloir, v. a. et n. willen; begeerers4 vor.
Voussure,
f. t. d'arch. bog: (van een gewelf,
deren ; wenfchen; mogen; toeflaan , indes epaules,
enz.); t. d'anat. La
willigen ; bevelen. Que voulez-vous? wat
buiging, bogs der fchouders.
evil t gif? Je veux vous parler, ik wil
f.
gewelf,
verwelffel,
o. Une
wit
Voute,
met u f)reken. 11 veut etre pave, hij
— demi - cycle ou demi-cercle , ou debetaald zijn. Quand vos parens le veumi-circulaire ou en berceau, halfcirkel
lent, wanneer uwe ouders het wiliest.
— plate, vlak gewelf. conique
11 le fera quaud it voudra, hij zal bet
ou — de trompe, kegelvormig gewelf. —
Dieu
doen, wanneer hij zal willen.
corn partim ems, gewc If met ingelegde bleem•
vent, God wil, vordert. Je voudrois qu'on
perken, met verfieringen. La — d'une
)e flt ce soir, ik wenschte, dat men het
vent,
eglise, het gewelf eener kerk. — en cul
dezen avond deed. 11 vent ce
de four, gewelf dat aan drie zijden toedat hij dat wil hij , dat moot goloopt. — ogive, oorgewelf, dat van hobeuren. 11 vent de Pargent, hij wil geld
vel; fpits toeloopt. Arcade d'une boog
hebben. Je veux bien que cela soit, ik
van
een gewelf. — en plain cintre, rend
fie wet toe , ik willig wel in , dat het zoo
gewelf; t. poet. La ---du ciel, la — az/V.zij. Vous ne voulez pas de moi, gif
ree, etoilee, celeste, het gewelf des he.
begeert gij moogt verlangt snij
mels , azuurgewelf, het flarrengewelf,
niet. Dieu le veuille, God geve het.
de
flarrenboog; t. d'anat. La — du pa.
Que me voulez vousf wat wilt gij
lais, du nez, du cerveau, de bog:, krom.
van mij hebben ? Que vent dire cela?,
te van het verhemelte, van den neat,
war wil dat zeggen? wat beteekent dat?
van de herfenen; t. de mar. La grande-r.,
Cette affaire vent etre conduite avec pru.
verwa/f. Petite —, verwulf haven
het
deuce, deze zaak most, wil, met veerden westergang. Avoir beaucoup de —,
zigtigheid geleid, befluurd warden. Cet•
enfant vent etre mene doucement, dit kind • het verwulf ver achter over hebben.
'wit, most zacht geleid worden. Ce boi& Vouter, v. a. overwelven, met een gewelf,
verwelffel, verwelf bedekken, overdekme vent pas braler, dit bout wil niet bran..
ken. chambre, eene learner ,overden. Elle est bien voulue dans cettemaison,
welven. tine cave voutee, een vcrwelfde
zij is wet gezien in dit huis, men ziet
kelder; fig. Ce vieillard a le dos voute,
Naar gaarne in dit huis. — du bien,
doze grijsaard heeft eetten krommen rvg.
flu mat a q. q., iemand wet, kwalijk
Se —, v. r. zich krommen , bogtig worn
iemand genegen, ongenegenzijn.
den. Les epaules de cet enfant commencent
11 lui veut du bien, hij is /em wet , hij
k ae —, de fchouders van dit kind begin•
Si
ce
West
pas
ainsi,
le
is hem genegen.
nen bogtig to worden, zich to krommen.
anal que je lui veux, puisse m'arriver, indien het niet zoo it, moge het kwaad, Vodture, f. foort van breuk in het bekkeneelo.
dat 1k h.em %Pouch, onij treffen. En — Voyage, m.,reis, reize, vr. togt, 712 Fair
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re un grand on long -, eene groote.of
lunge reis doen. Revenir de -, van de
reis terug komen. Faire un en France,
eene reis naar Frankrijk doen, naar
Frankreik reizen. Un - par mer, par
terre, eene reis tar zee,, to lard, eene
zee-, landreis. - de long cours, eene
lave reis (naar de\Oost of West); reis,
y r. gang , m. vaart , y r. been en weder
trekken, o. Le charretier a fait dix s
pour chercher cespierres, de karreman heeft
tun gangen gedaan, orn deze fleenen te
halen ; verteeving, verblijf (sejour),
v. Le - de la cour a Bruxelles a ate de
six mois, let verelijf van het hof re
Brusfel heeft zes maanden geduterd ;refs.
befchrijving, yr. verhaal van eerier: reid'ltalie, ik beb eeziger, o. J'ai lu
ne reisbefchrif y ing van gelezen.
11 est tres-utile de lire des - s , het is zeer
nuttig reisbefchrijvingen to lezen; 'fig.
, hij is dead.
Il a fait son
Voyager, v. n. reizen, heen en weer trekken. Il a voyage par toute l'E,l urope, 'hif
• heeft door geheel Europa gereisd. Avezvous voyage en Allemagne? hebt gij in
Duitschland gereisd? On apprend been
des choses en vnyageant, men leert vele
taken door het reizen, al reizende, op
reis leort men veel. - en poste, en voiture, a cheval, ter, met de post, in .een
riftnig , te petard - par eau, par
slier, par terre , to water, ter zee, to
land reizen. - 4 petite journee, kleine
dagreizen doen. - la unit, jour et nuit,
des daags, dag en nacht reizen. Ii ne
voyage que de' jour, hij reist maar hij
dag , des daags; prov. Qui vent - loin ,
menage sa monture , lgngezaam gaat het
zekerfle.
Voyageur, m. - se, f. reiziger, reizigfier.
Voila des lettres de notre hier zijn
brieven van onzen reiziger. C'est une
grande - se , zij rest vile!. Nous ''ne
sommes que des - s dans re monde, ivij
zijn maar reizigers, pelgrims in dzze
wereld.
Voyagiste, m. reisbefthriever.
Voyant, tn. t. d'ecrit. Sainte. ziener, profeet. Samna est appele le Samuel
word: de ziener genoemd; t. de sharp.
het flellen der flaglijn bij timmerlieden.
Voyant, e , adj. ziende , heel licht, dat
flerk of afflekend van kleur is. Frere-,
ziende broader, die eene blinde vrouw
heeft • ( in het inflituut van blinden te
Parijs). Voila one couleur tr&s e, dat
is eene zeer lichte, heldere kleur.
Voye , zie Voie.
Voyelle , f. t. de gram. klinker (vokaal). La
diphthohgue est formee de deux - s jointes ensemble, de tweeklank wordt gemaakt
van twee met elkander vereenigde klinkers.
Voyer, m. opzigter over de rijwegen, ftrae
ten ; adj. Arbres s, boemen langs de
evegen, ftraten.
Voyer, v, a. - la lessive, de loog over het
linnen gieten, dat in de kuip is om gewasfehen to worden.
Voyeres, f. pl. t. de bot. planter van de
5de klasfe, fear: van gentiaan.
Voyete, f. groote hauten bak veer de loog
die • op het Hunan meet gegoten worden.
Vrac, Tn. t. de p6ch. Harengs en -, wrak
haring, goede en flechte haringen, door
elkander in ,eene ton; t. de mar. Charge
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en -, eon fchip, dat met graaA, peper
zout of flortgoederen geladen is, en
waarvan het ruin:, veer dat men er de
lading inftort, met marten is hekleed
geworden.
Vrai, e, adj. waar, waarachtig, echt,
wis. Tout ce qu'il dit est -, al war hij
zegt, is waar. La chose West que trot/
e, de zaak is maar al to waar. Ans•
gue eons sommes ici, zoo waar
si
hier zijn. Jesus Christ est - Diets et homme, yezus Christns is waarachtig
God en waarachtig mensch. Je reste vo1
tre-ami, ik bilef uw echte vriend. Un Chrdtien est alma een echt Christen words'
bemind. C'est clu marbre, dat is echo`
marmer. De - es perles, echte-paarlen;
Son - nom est jean, zijn echte news is
yan; eigenliek regt. C'est la - e place
de ce ' tableau , dat is do eigenlijke, regte, gefchikte plaats veer daze
Un een regtee regtfchapongek.
Vrai, m. waarheid, , yr. ware,- o,. 11 -vous
faut toujours dire - , gif mote altied de
waarheid zeggen. Voila le dot is het
ware, Cela sort do -, dat is besseden de
waarheid, dat wijkt van de waarheid
af. A dire -, oin de waarheid to
gen. Au -, adv. waarlijk, in ‘waarheld, opregtelijk. Je vont le diem.* -,
(i la verite , vèritablement), ik zeg het u
in waarheid. Je sais du ce gni en
est, ik %Piet waaelijk wilt et va/c is. Voi.
la an - comma la chose s'est passee, dat
is opregtelijk, volgent de -waarheid, zoo
als de zaak gebeurd is.
Vraiment, adv. waarlijk s waarachtig tes.
derdaad. vous &es` nil' jolt -garcon,
waarlijk gij zift ten aardibe feet:gen...hifisivaare
P. est Dien l'homme pour
je:170115 en
lijk wel de man' daartei.,
waarlijk, in der daad,.i.keevil
geleteven.
Vraisemblable, adj. waarfchijnlijk. Celaest
dat is weinige nips zeer emirpeer
fchifnlejk. Ce :dit. pent ,etro -"raj,
-mars-1-1-'n'est pas -, war hif zegte -kart
waar zijn, maar rhet is mist waarfehijn.
leek; s. in. het witarfehiltiiilke. Le-etrai
n'est pas toujours le -, .het ,ware. ipsuiet
altijd het waarfchijnlifkee 11 fiat prOfe•
rer le- vraiau- -, men meet het ware de
voorkeur geven hove): het waarfchijnlifkee
Vraisemblablement, adv. op eene waarfchijne
it arrive.
lijke weize,-waarfchijoliehe
ra ce soir, waarfchijnlijk zal hij dezen
motif
avond komen. Cette perte Jest
tie sa more, dit verlies is waarfchijnlijk
de beweeggrond van zijnen deed.
Vraisemblance, f. waarfchijnlifkheide Cela
est possible, mats sans -, dat is megelijk,
maar zonder waarfchilnlifkheid, ,diet
waarfchijnlijk. 11 y a pen. de.- a cc qn'il
dit, er lig: weinig waarfchijnlijkheid
(fc hiPune/.
in hetgeen hij zegt.
Vraisemblant , e,-adj. waarfchijnlijk, weaprw
peat. feort
Vredelle, ou Vredelee, f. .t.
van gebbe.
Vreder, v. n, pop. rondloopen, heen en ive•
der loopen ;' ergens fchielijk naar , toe•
loopen om te zien.
Vretac, m. working, heweging van eons eg.
ge , yr.; t. de mar. halstalie.
Vrille, 1. zwikboor; kuipersboor ; t. d'art.
- a canon, fret ; t. de bot. zie Cirrhe
(mains).
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griller, V. n. t, de bot. draaijend M de
hoogte rijzen; t. d'artif, op eenen voet
ronddraaijende , gelijk eene fehroef
Une 'fusee grille, een vSurpijl, die
gelif4 eene fehroef in de heogte draait.
Vnllerie, f. kuny om zwikboren, fretten
to maken; pl. hoorwaren.
f. pl. ou mains, takjes of draden,
waarmede de planten zich vasthouden, o.
Vollette,
t. d'hist. nat. (perce-bois) boorVriklelivesrr, in. die borer; maakt, boorfmid.
Vrillifere, adj. planten die met vasthouden•
de takjes voorzien zijn.
Vrilloa, m. kleine zwikboor, vr. fret.
Vu, e, adj. et part. gezien, enz. Zie Voir.
Vu, t. de pal. inhoud van een vocals,
hetwelk .op• de duarbij gebruikelijke be.
wijsfchriften, gegrond is ; het doorzien
der akten, gezigt, 0. 11 a dresse le
sentence, hij heeft den inhoud van het
—de
venni; opgefteld. Au et au su de tout le
monde, sin het gezigt en met kennis van
elk 4,fie open en bloat, voor het oog
der getteele wereld.
vu, conj. aangezien, gemerkt , vermits ,
out hoofde, van (en egard, a; cause de,
etc.)._ — son grand Age, aangezien, not
*to, d, van, zijnen hoogen ouderdom.
I'gccasion,;qui se presepte, nit hoofde van
de geiegenheidv„die zich opdoet , eon biedt.
—que,(Our vuque),conj.dewijl,aangezien,
vermits, , dger, deordien dat. 11 ne lui
qu'il est
fag .saa,, laisset njauier son bien
IPadigne,„ _lven moet hem zijn. geed
niet laten befittren, dewil doordien,
hij ,eett verkwis ter is,. Comment avez-vows
entrepriS—C e tf4 afraire, vu que (pour vuque)
vous,sa010,,Wen,...?hoe heb t gij deze zaak
•nderrsomen4,mit, dat gij wel weer...?
f,, gezigt 0,; pi. oo gen. faible,
matiwaige,'zwak., Jleeht gezigt. 11 a la
— bonne, penance, hij beef: een goad,
ekokiiri*gend gezigt. J'ai la
courte,
- baste .(in-yopie); ik ben 6:J31es:de. — longue (presnytie )37 vergezigt, die. Aster kan
zien in de, verse , dun van ,digt ,41j.
la — a ce. travail, -ik—heb
suit
b=i alit werk,mijne Ness, mijsigezigt-be, derven. Il jette 11 porte sa sur vous,
hij Piet zijne Bogen op U. A,perce —, on
. /10 ,14 volt, plus, Zen ver men zien ken,
• ziet - men hem fiat meer. Le soleil me
donne dans- la, , de zen fehijnt mij in
de odgen. Italia la — baiss6e (les yeux baissee) 7 hij ging met nedergeflagene oogen;
fig„' , Cette couleur donne dans la —, doze
kleitr valt in de oogen.. Cela me choque
la —, -dat verveelt nsifn gezigt. Je le
via tout d'une ik zag hens met eenen
spftsg-v als het oog , eanflonds. Perdre q.
ch. de --; - jets nit het cog, nit het gezigt verliezen. 11 faut suivre cet hornme,
et ne pas le, perdre de —, gij moet dezen
win volgen, en hem niet nit het cog,
nit het gezigt verliezen. Garder q. q.
brand in . het cog houden. Les le.
vriers ne courent qu'i —, de windhonden
achtervolgen het wild, zoo lung als zij
het' kunnen zien. Donner dans la
iemand behagen, bevallen;
—deq.,
fam. , Des contes a perte de —, langdradigs verhalingen , vertellingen ; het
Zion , aanzien. Voyez un pen ce drap la
ne vous coutera Tien, zie dit doek eons,
het zi ps, gezigt, zal u siets kestes. .11
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ne taut juger d'une chose la premiere
men moot niet op het eerfie aanzien over
eene zaak oordeelen. Je le connois de—,
ik ken hem van aanzien. J'en donnerai
taut la
dessus, ik geef zoo en zoo veel
daarvoor, onder boding , dat ik eerst
zie, of het mif aanfiaat ; fig. Avoir la
— sur q. q., q. ch., het opzigt over ie.
mend of over lets hebben; 4 — d'oeil,
oogenfehijnlijk, naar het zich laat eonzien. Je ne l'ai point mesur6, j'en juge
— d'oeil, ik hob het niet gerneten, ik
Mat het eng em oogenfehijnlijk, naar
het aanzien, naar de oogmaae. Cesfeuilles croissent a — d'oeil, daze bladeren
groeijen oogenfehijnlijk; fig. Vous par..
lea a — de pays, Rif fpreekt maar in het
wild, zonder oordeel; t. de com. a —,
op zigt. Cette lettre de change est paya.
ble a —, doze wisfel is betaalbaar op
zigt, meet bij het gezigt bereald wor.
den. A link jour, de —, acht dagen na
zigt. Etre en —, in het gezigt zijn.
Mettre une chose en —, lets leggen ens
gezien to warden, to laten zien, ten
toon rpreiden. Faire q. ch. a la — de tout
le monde, lets voor het oog van de ge.
heele wereld, van elk een', doen; t. de
mar. Etre,h avoir la — de, in het ge..
zigt zijn, ;abbess, in het gezigt beko:.
men. La flotte etoit a la — de telle lie
de vloot had dit en dat eiland in het
gezigt ; was in bet gezigt van dit of
dat eiland. Non —, mispg, onacht.
zaamheid. Faire naufrage par non —,
fehipbreuk lijden door misflag, onacht.
zaamheid ; uttzigt, o.. De quel cote qu'on
porte la —, la — est partout três-belle,
wearheen-men oak het gezigt wendt, het
uitzigt is overal fehoon. La — de face,
de cdtd, het gezigt van voren, van ter
zijde. derobee, eon belemmord
uitzigt, een uitzigt dat door lets
nomen wordt. Un recueil des — a de Paris , sent verzameling van gezigten to
Perils. Dessiner peindre des vnes
uitzigten teekenen, fehilderen, :salon.
Un chemin a perte de —, een weg zoo vet
eels men zien kan. — qui plonge, rasaute, uitzigt in de diepte, op de vlakte. Point de—,
oogliandpunt, o. pleats, van wear men
jets befehouwt. On n'a point de vue
bier heeft men geen eogpunt; tg. cog:Berk, inzigt, o. bedoeling, yr. gezigtspunt , waarin men lets befchonwt , o. /I
n'a d'autre — en eels que de vous plaire,
hij hoeft hiermede geen ander oogmerk,
dan om u to behagen. Vous avez des — s
secretes, gij hebt geheime bedoelingen.
Queue — auroit-ilt welk oogmerk zou hif
hebben? 11 l'a fait en —, dans la — d'u.
ne recompense, hij beef: het gedaaa met
inzigt, one eene belooning daervoor to
verkrijgen. Avoir q. ch. en —, lets bedoelen, in het oog hebben. II n'a que son
interet en —, hij beef: alleen zijn eigon
belang in het- cog. Avoir q. q. en — pour
une place, bij eene pleats zijn oog op
iemand hebben , iemand bedoelen. Avoir
des — s pour q. q., goede oogmerken met
iemand hebben. 11 a des — s stir cet eon.
ploi, hij hoof: het oog op dit ambt ; fig.
doorzigt , 0. bilk, ns. 11 porte sa ♦ bien
loin dans l'avenir, hij strings met zijnen
bilk ver in de toekomst. ttien n'Ochappe
it n
aim on:inapt zips deerzigt,
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zllnen
; venfter, o. opening van een
huis, yr. — derobee, klein venfler,
kleine opening in eenen muur of eene
deur,, die licht geeft, en men van buiten niet gemakkelijk kan zien. — de
servitude, verifier in eenen muur, waarop een buurman ,geen regt beef's. , het tiltzrgt te beletten. — de souffrance, venfier dat den buurman tot last is, maar
-men echter heeft toegellaan te makin.
superieure, venfter, waardoer men in zijns
buurmans tuin of op zijne plants kan
zien. faitiere, gat, opening in den
Bevel van een,huis. — de terre, keldergat. — de prospect, verifier, waartegen
men niet snag bouwen nog eenen boom
plaatfen.
Vuidange, Vuitte, Vuider, zie Vidance, etc.
Vulcain, m. t. de myth. Vulkaan. Vulcanus
god des vuurs en der fmeden. t. d'hist.
nat. zekere dagkapel , yr.
Vulcanales, f. pl. t. d'ant. feesten ter eere
van kulcanus, o.
Vulcaniser, v. a. tot horendrager maken.
Vulcanisme , m. fiaat van hem , wiens vrouw
ontrouw is.
Vulcelle on Vulselle, f. t. d'hist. nat. zeker
tweefchalig fchelpdier, baardknijper ,
haartang.
Nulgaire, in. het gemeene volk , het gemeenadj..gemeen, laag , goring,onbefchaafd,
Une expression cone gemeene uitdrukking. Ce sont des sentiments — s, dat
zijn lage gevoelens. Langue levende
taal. Les erreurs — s, de gemeene'fvolkidwalingen. Un esprit —, -eta gemeen,
dagelif ksch verfland.
Vulgairement, adv. (communément)getneenlijk, gerneentaam, op eene gemeenzame
wijze. On dit —, men zegt gerneenlijk
Parler , op eene gemeenzame of lonspe
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%/Uzi JPreken, zoo al: de gown. mats
doet.
Vulgarite , f. hoedanigheid, gebrek van het.
geen gemeen is.
Vulgate, f. , Roomfche Latijnfehe overzet ■
tang, vertaling des bijbels (vulgata).
Vulnerable, adj. kwetsbaar, die gewond of
-gekwetst lean lvorden. Achille n'etoit
qu'au talon , Achilles was nsaar aan den
hie l . lemetsbaar.
Vulneraire.; adj. t. de med. dat geed is one
wonden te genezen, wondheelend. Plante
wondheelende plant ; s. m. wondmiddel , o. Les — s sont bons pour les coups
de tete, de wondmiddelen zijn goed voor
hoofdwonden; f. t. de bot. wondkruid,
heilzaam wondkruid, o. Les — s entreat
dans le faltrank, de wondkruiden komen
in den valdrank (ZwitferfchA kruiden).
Vulpin , m. (Queue de reuartt) debot.vos.
fefiaart.
Vulpinades , f. pl. t. Rom. Romeinrche
feesten, avaarbij men_Vosfen verbranddt.
,Vulpine, adj. zie Tourbe,
Vulpinite, f. t. de miner.. vtapiniet,,, zekg.
re /teen, m.
Vulselle, f. zie
Vulsonade, f. moord van iene . ,vrott*, die
in echtbreuk gevat
m.
Vultueux, e, act. r.. de .med. Face-,
se,
opgezet,.rood aangizigi.
Vulvaire, f. t. de bot.flinkerrde ganzepoot,,
fchaamkruid, o.
Valve, f.-t;.'d'anat. fcheede der
Joaarmoeder.
cerveau, dr fpleet der herfenen.
Vulvo-uterin, adje d'anat. tot het tchaain.
steel en de .baarmoeder behoorende.
Vuppipe, (Soria) m.
d'hjst.,-nat. zekert
Sinefche vogel , foort 'van jaeaus.
Vurtnbei , m. pl. -t. de bor.11avelryier zer■
de klatre t, welker-blveinl sIttlyezeisiee
heeft-,--foort van bits

W.
W rt. twee en twintiefe letter van het
alphabeth , yr. ( Doze letter word: in
het Fran.sch niet gebruikt, dan alleen
in uitheemfche, of uit andere talen overkenomene woorden); t. d'hist. nat. Le
double C., zie
woord.
Waare, m. t. de miner. foort vas rotsfleen.
Wallis, m. t. d'hist. nat. 4frikaanfche ye, gel, foort van eend , yr
Walton, in. taal der Walen , yr.
Wampi de la Chine, in.' t. de bot. zekere
plant, kookie.
Wapacuthu ,
r. d'hist. nat. foort van nachtuil in Noork.dmerika.
Warandeur, , m. t. de peck. ambtenaar, die
bij het tonnen der haringen dezelye ijkt
(te Duinkerken).
Warandir, v. n. koopwaren ltielarborgen.
Warnette, f. t. de Neb. zeker fijn vischttet
op de kust van Normandi g , o.
Warnetteur, m. t. de pech. kleine visfchersfchuit met hoeken, wet vierkantig, yr.
Warrant, m. befluit in Engeland, o.
Warretde , f. t. ,de péch. foort van net , die.
nende tot zamenveeging van netten, o.
Watergang, ro. (Ouatergan)finalle gracht,
float, wetering, yr.

Wavetite*, nr.; t. de mink. goiter' Wit mittit.
Wiebb-ii;
t. 'dhist. nat. Niinw,HollaNdfsho bonte fpecht.
Werneritei t. Miner, otiffil'eurig
tieraal, ge y onden in' de viiinen`van Zwit.
fertand 'et) ZWeden, o.
Werste, zie Verste.
Wiciefisme, m. t. d'hist eccl. leer vjtn
Clef, hoogIeeraat' to Oxford, in:de 1¢de
ceuw, yr.
(t*slef.:
Wiclente,ou Loliard,rn. aan hanger van dez.e10
Whip pour-NH!,
t.
nat.,.zekere
gel in Virginie, leitenmelker.
Wigh, m.naam tener oppofitie if,tegenpartif
in Engeland, tegen de rorys;Z:edit woord.
Wildgrave ou Waldgrave, 'm. wild; if roofgraaf.
Wiloc, in. t. de coin. foort van Af, heal,
bij de Kalmukken, o.
Wimbe, ( Vimbe) m. t. d'hist. nat. fear:
van-zalns.
Wisk, Whisk on Whist (lees Ouisk)m. whist
(foort van kaarrfpel), o.
Wiski, (lees Ouiski) m. Nieuwe fair: vats
open wages met eenchooge foiling, its

t.
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Engeland het tent gemaakt ; foort van Wootz, in. t. de miner, foort YON 'Pawn, e.
brandewijn ran gerst, zeer bemind door Worabe , tn. t. d'hist. nat. foort van .efbysfi•
nifche vink.
de Schotfche bergbewoners.
Wormien, adj. t. d'anat. Os —, klein driet. de miner. koolzure aarde.
Withdrite,
hoekig beentje van de herfenpan.
Wollans, zie Ulans ou Oullants.
Wolfram ou Wolfart , m. onderaardfche Wourwayry, m. t. de mar. zeer 'Jerks bud ,
maar van korten' duur, op de Antilli.
mijnindegedaantevaneenen wolfskuil,vr.
fche eilanden , yr.
Wollastonite, Wollastoniet, vuikan, zij.
Wouwou, m. t. d'hist. nat. foort van aap
ne zelfflandigheid.
met longs armen, bedekt met UM etchWombat ou Wombac m. zeker viervoetig
graauwe wol.
o.
grasyretend dier

X
3E, tn. drle en twintiglie letter van het Xiphosures, tn. pl. t. d'hist. nat. roost van
fchelpdieren.
alphabeth , yr.; het gem/ tien (Rom. cijfor) en met een fchrapje, daarboyen x, Xochicapal , m. t. de bot. welriekende gem,
10,000.
kopalboom in Amerika.
Xabega , t. de péch. foort van net, waar- Xochiocotzal, m. t. de bot. vloeibare am.
berboom in
weds de Spanjaarden fardellen vangen, o.
Xochiton , m.
d'hist. nat. ilmerikaanfthe
Xalapa, zie Jalap._
vogel, foort van wiedewaal.
Xannotier, m. die de zorg heeft over de
Xocoxochilf,
grachten, kanalen.
t. de bot. zekere .dmerfVeers Ksanthiomc) (petit gloukaanfche boom naar den laurierboom
Xanthium ,
teron ou petite,bardane) kleine klisfen, yr.
gelijkende, foort van peperboom.
d'hist. .fiat. Le — des Chinois, Xodoxin, m. (lees Ksodoksein) yapaanfehe
;Ed,foort van muskusdier in Sina, o.
nsonnik, die de leer van .iaka volgt.
f. t. d'ant. verbod aan de vreem- X010, m. d'hist. nat. Engelfch geksifd
delingen,om zich in eene Griekfche flad
hoen , o.; Weeding . op de Phi lippijnfche eilanden, m. en yr.
op le houden,- th; burgerlijke onver•
draagzaamheid, vr.
(Grieken. Xomolt, m. t. d'hist. nat. foort van eend van
ph . t. d'ant. nieswjaarsgiften,der
vr.
, Xdnies,
Xenodochion, (lees Ksenodokion),
t. Xutus ou Xutas, m. t. d'bist. nat: foort van
Oost-Indifche gars: , yr.
d'ant. herberg , yr.
t,
reiziger.
Xylite, m. t. d'hist. nat. houtkever.
Xenomane ,
Xtnographie,= f. -kunde van het gefehrevene Xylo.alois , m. t. de bot. alolhout , para.
tot vreemde tilen to kunnen lezen.
dijshout, o.
t.. -de, tom. tinnen count van Xylobalsame, m. t. de pharm. balfernhout,
Xerafin ,
o. balfemtak, m.
Bombay, yr.
Xerantheme, m, t. de bot.
papier- Xylobalsme, m. t. de bot. boschje van warriekende boomea.
bloem , vr. 4samergankelijk rood, o.
Xylocarpe,
X.erasie, zie Alopdcie.
t. de bot. Indifehe boom,
t. de med. drooge zalf, yr. ;
Xeromyre,
welks vracht verfcheidene ongelijke en
rooktafeltjes,
koekjes
,
o.
pl.
bror., noten in zich fluit, houtnotenboom.
Xdrophage, m. et f. die alleen van vruch. Xylocinuamone , m. t. de pharm. kaneelhout,o.
Xylocope , m. d'hist. nat. houtboorylieg, yr.
ten leeft.
Xerophagie, f.„t, d'ant. gebruik van. drooge Xyloglyphe, m. t. did. beeldhouwer in heut,o.
yruchten, fpljzen, weleer eon feestelag Xylographie, f. t. did. houtdrukkunst ; het
der Cbrittenen, op welken zij niets dan
drukkeu met houten karaktert.
daze molten eten O.
Xylographique, adj. t. did. met houten let.
t. de bot. boom van Made.
ters gedrukt.
Xerophyte,
gascar,Wie er dor en all verdroogd uitziet. XyloIde, adj. t. did. aanbidding van hoe.
f. t. de used, drooge ontfies.
ten goden.
(goden, aye
king der oogen, vergezeld met fmert en feu- Xylolatrie , f. eerdienst aan houten al.
king ;roodheid zonderopzwelling gn whs.. Xylologie , f. t. did. verhandeling over de
t. de med. het drooge wrijbefchrijving van de houtfeorten.
Xerotribie,
von (op eels ziek dee0.
Xylon m. t. de bor. zie Cotonnier.
Xito-aloEs, Xylobalsame,zie Xylo•alo gs, Xy. Xylophage, adj. t. d'hist. nat. die host vreet.
houtvretend infekt, o. boutIniecte
lobalsame.
Xilocolle, zie Tautocolle.
worm, m.
Xilogrzphie_, zie Xylographie.
Xylophylles, f. pl. t. de bot. planten van de
Xilophage, zie Xylophage.
23fle klasfe, houtplanten.
Xilophorie ,t. de tout. fees der Hobree- Xylophones, f. pl. t„ d'ant. feesten der Yo.
- in, yoden', o.'
den , waarbij zij hoot tot °pre» in den
Xiphias, m. t, d'astr. zuidelijk geflernte, o.
temper bragten, houtofferfeest , o.
(visch, bij de Indianen dorado genoemd); Xylorgano, m. t. de mus. hamertjelorgel, o.
t. d'hist. nat. zwaardvisch (espadon).
Xylosteura, (lees Xylostdome) ou Xylosteon,
t. de bor. foort van irias,
Xiphion,
rn. t. de bot. boom, welks bout zoo wit
lischbloe.m (iris bulbeuse), vr.
all been is, op de Pyrenein (ahevre
t adj. t. d'anat. Le cartilage
Xiphoide,
le des Pyrenees) hondskers, yr.
, le
la fourchette), de degenachtige Xynoedes, zie Synoecies.
horstknoliliel,kra grikboon aan het fluitbeen. Xyphion, zie
Xy.
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t. d'hist. nat.foort van buikvisch
Xyris, m. t. de bot. flinkende lischbloem Xysthe,
in de Indifche zee.
(espatule), yr.
Xystarque, tn. t. d'ant. otzigters over de be- Xystiques, m. pl. t. d'ant. kampvechters der
dekte gangen, waarin de kampvechters
Romeinen, die in den winter in den bedekten gang worstelden.
worflelden.
t. de chir. fchaafines , o. foort
Xyste, t. d'ant. bodekte gang , waar Xysrre,
Van rugine.
zich de worstelaars bij de Grieken oefen.
den; wandeling met boomen beplant bij
de Romeinen a yr.

Y.
Y, m. vierentwIntigfie letter van het alphabeth, y r.; adv. rel. daar,,er,daarin;
daarheen, daar naar toe, daartoe, daaraan, daarbij, daarmede, daarop, ens.
Qn — voit, men ziet daar. 11 — a hien
des gens, er, daar zijn veel lieden , daar
is veel yolks. Veux • to — aller? wilt
gij daar henen gaan? allez.vous gaat
gij daar naar toe, daarhenen? Je n' —
ai pas pensê , ik 'heb daaraan niet gedacht. 11 le fera , fiez vous —, hij zalhet
doen,verlaat u , reken daarop. Je n'ai rien
ajouter, ik heb niets daarbij to voei(en. Vous — etes, gij zijt er; gij hebt
het geraden. Vous vous — prenez mat,
gij goat verkeerdelijk to work ; gij vangt
het niet wet aan. L'— grec, ijzeren
werktuig met eenen looden fleet der glas.
blazer, , o.
Yacht of Yac, m. t. de mar. jags, o.
Yack ou Yac, m, t. d'hist. nat. buffel met
eenen paardenflaart.
Yaconda, m, t. d'hist. nat. Indifche visch
met eenen hoofdfchedel.
Yacos, m. pl. t. de med. landziekte in
ha met etteruitflag, vr.
Yacou, m. t. d'hist. nat. foort van fazant
van Brazilie, kalkoen (marail).
Yak , m. t. de mar. de geus of fpinnekop in
de Engelfche vlag.
Yanolite, f. t. d'hist. nat. zekere fleen (axipte), tn
Yap)c m.. t. d'hist. nat. foort van buidel.
dier, o.
Yappe ou Queue de biche, f. t. de bot. zekern leelifke plant in het hartswoud in
Canada.
Yapu, m. elder van Brazilii , die eenen
flank van zich geeft, wanneer hij ver.
toornd is.
Yard, m. t. de com. Engelfche lengte maat ;
el , yr.
Yarque , m. t. d'hist. nat. foort van aap,Jako.
Yassa, m. wetboek der Tartaren, o.
Yatisi, m. bij de Turken het uur,, waarop
men naar bed gaat.
Yaw of Yark , in. t. de med. zie Epian.
Ycho, m. t. de bot. foort van bies in Peru , yr. lamagras , o.
Yctomanie, f. woede om to flaan.
Yale ou Yable, m. t. de bot. zie flieble.
Yecolt ou Ycolt, m. t. de bot. vrucht van
eene foort van palmboom van Nieuw.
Spa* , m. palayrucht , yr.

11..10sori.
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Yeldis ou Yeldic, fleen der Itrifzen, wetenfchap der alchymisten (philosophie
hermétique).
Velicon, m. het glas der goudmakers.
m. t. de miner. yeniet, hereof van
het eiland Elba.
bij de Turken, die de . nieuwgeYenke,
trouwde bruid naar bed brengt.
zie Yez de gerdique.
Yerdegerdique,
fleeneik, m.
Meuse, f. ou Chine vert,
vert,
Yeux, m. pl. oogen , o. je l'ai sous les —,
ik heb het voor oogen, zie Oeil ; t. de bot.
— de peuple , knoppen of botten van den
zwarten populier ; t. de mar oogen in de
blinden. — de boeuf (moquet), doodshoofden , doodshoofdsblokken. d'acre.
visses, kreeftoogen, gaatjes in lets dat
gerezen is.
Yez de gerdique ou Yer de gerdique, adj.
— ere, yez de gerdefche faartellint der
oude Perfen, die 632 na Christus ge.
hooete began, van lommige fchrifvers
jes degerde of jes dagir genoemd.
Ylin ou Ylyn, m. t. de miner. graauwe flees.
t. de mus. Sineefche flat, yr.
Yo,
YoIde , zie HyoIde.
zekere visch, fpijs der KamYokota
fchatdalen, enz.
Yolatol, zekere visch bij deze volkeren.
Volatole m. zekere drank bij deze volkeren.
Yole , f t. de mar. Jo/ kleind floep van
een fchip.
Yolite, zie Jolite.
Youc, m. t. de bor. Amerikaanfche plant,
, yr.
gelijkende naar
Yourte, m. onderaardfche hut der Kamfchatdalen , yr.
Ypecacuanha , zie Ipdc.
t. de bot. orme de
Ypreau, Ypereau ,
Flandre, iep, ifp.
derde
Ypsyloide, adj. t. d'anat. Suture
naad der herfenpan.
t Ytet, adj. zie Tel.
Ytterby, zie Gadolinite.
Yttria ou Ytterite , f. t. de miner. fort van
aarde zonder fmaak of reuk, in Zwedee
ontdekt.
Ytterique, adj. tot• deze bore -van aarde
behoorende.
Yttrifere, adj. t. de miner. zoodanig eens
aarde in zich bevattende.
Yuccas, f. pl. t. de bot. zie Gouc.
Yunx , m. zekere vogel.
Yvoire, Yvraie, zie lvoire, etc.
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z.
Z t nhviVentwintigge of laatge letter van
het alphabeth, vr.; als een getal der ouden beteekende zij 2,000, en met een
flreepje daarboven 2,000,000.
Zabelle , f. zie Zibeline
Zaccon, m. t. de bot. foort van pruian van
Jericho , yr.
Zacinthe, f. t. de bor. wrattekruid
sane), o.
Zagaie, f. zie Sagaie.
Zagu, m. fago , vr.
Zahorie, f. eigenfchap van een feherp gezigt.
Zahotie , f. het zien, de bilk der linxen.
Zail,
zie Borazail.
ZaIm , m. Turkfche leenpligtige ruiter der'
landmilitie.
Zaimet, m. grond, begemd voor zoodanig
eenen ruiter.
Zain, adj. t. de man. Cheval paard dat
geheel zwart of geheel bruin is, zonder
. andere vlakken.
Zambre, adj. et s. Un enfant — un
een
kind van eenen Mutat en een' Neger.
Zambrelouque, m.foort van japon der mannen.
Zampogne , m. t. de mus. zie Chalumeau.
Zani, m. hansworst of potfenmaker op het
Italiaanfche theater.
Zanline, t. d'hist. nat. foort van brafens.
Zanoê , m. t. d'hist. nat. kleine dirnerikaanfche ekfler.
Zanone, f. t. de bot. zekere Indifche plant,
zanonie.
Zantene, f. t. d'hist. nat. zilveroog, foort
van brafem, o.
Zanthorize, f. t. de bot. zekere .elmeeikaanfche firuik, banevoetgruik, m.
Zantoxilon, m. t.,de bot. klaverbladerige
herkulesboom.
Zaphar, m. t. de fauc. fchoone valk met een
groat hoofd.
Zeboa , m. zie Ceraste.
Zebre, m. zebra kaapfche ezel.
Zebu, m. t. d'hist.
nat. kleine foort van
'
wilden as in .dfrika.
Zedaron,
t. d'astr. ger van de derde
grootte op de burst van' Casfiopda, yr.
t Zeder,, v. n. beesten uitnemen, de huid
afhalen.
Zedoaire, m. t. de bot. zedoar (zekere Indifehe plant) foort yan Gember,
Zee,
t. d'hist. nat. fpiegelvisch.
Zdlateur, m. —trice, f. ijverig voorflander,
ijveraar, ijveraarJ/er. II est — de la
gloire de Dieu, hij is een ifveraar voor
des roem van God.
Zéle, m. ijver. Plein de — pour la foi, vol
van sliver voor het geloof. — de la religion, godsdienstiiver. — du saint des ames,
ijver voor het heil der zielen.
Zele, e, adj. ijverig. Un predicateur fort
eer, zeer ijverig prediker. tile est
bien — de pour les pauvres, zij is zeer
ijverig voor de armen; s. Les — s, de
ijveraars.
Zdieur,
ijveraar vest het klooster.
Mote ou Zelotype, IP. jaloersch ;nensch.
Zelotopie, 1. vurige ijverzucht.
Zelotypie, f. t. de med. dolle ijver, no.
Zenni of Zienni, m. foort van noordelijke
wezel, yr.

Zend-avesta, no. zend-avesta (het levendige
woord), wetboek der Perfiers, leerlingen
van Zoroaster.
Zenicon,
giftvisch, waarmede de Celten
of Gaulen hunne piflen vergiftigden.
Zenith, m. t. d'astr. toppunt, kruinflip , o.
En changean t de lieu, ou change de —,
wanneer men van plaats verandert, verandert men ook van toppunt.
Zenni ou Zienni, zie Zemni.
Zenonique, adj. t. de phil. Zenonisch, met
de leer van Zeno overeenkomende.
Zenonisme, m. t. de phil. wijsgeerte, de
leer van Zeno , yr.
Zeolithe, t. de miner. zie Stalacrite (rounge).
Zephyr, m. (zoele, zaclite , aangename)
wind. —, wordt in onrijm, en Zephyre,
rijm gezegd; t. de mar. westewind.
ou Zephyre, God der (zoele) winden,
Zephy r.
Zero, m. t.d'arith. nu/ (in het cyfer getal),
yr. ; prov. C'est un vrai
dat is gene
nul
ciffer,van geene waardering.
Zerumbeth,
t. de can't foort van gem.
berwortel in Indio.
Zest, interj. ja! ja wel! net zoo! om aan
te toonen, dat men niet gelooft, was ge.
zegd words; fam. Entre le zist et le —!
zoo! zoo ! tamelijk , tusfehenbeide, tutfchen goed en kwaad ; het fchaadt nosh
baadt; m. poeijerzak, die door middel van eene balein open en toegaat , m.
Zeste, m. t. de bot. Le — d'une noix, het
gele en dunne fchilletje om de pit slot
okkernoten; t. de conf. dun cstroen-,
oranje-fchitletje, o.; fam. Cela ne vaut
pas un
dat is niers waard.
Zester,, v. a. t. de conf. citroentn, oranjeappels enz. zeer dun affchillen, om Ze
in to maken.
Zetetique , adj. t. de math. Methode
wijze om een vraagfluk op te losfen (in de
wiskunde); t. d'ant. Philosophes
s, on*
derzoekende twijfelaars.
Zeugite, m. d'ant. Atheenfthe burger, die
200 maten koren of elle verzamelde.
Zeugme, m. t. de rhet. de uitlating-van
een woord, het onderverflaan van een
uitgelaten of reeds vroeger voorgekemen
woord.
Zeugos, m.'zekere Griekrche Pit, yr.
Ziam , m. t. de com. zeker goudfiuk te
giers , o.
Ziangi, m. t. de com. foort van roepie, yr.
zilvergeld van den grooten mogul.
Zibeline ou Martre, f. t. d'hist. nat. label,
m. fabelbont, o. Les — s les plus noires
sont les plus belles , de zwartge
bonten zijn de fchoonge.
Zibet , t. d'hist. nat, zibetkat van Azle, yr.
Zigzag, m• hetgeen met vele fcherpe hoeken voortloopt ; flukjes bout, platen
gefpijkerd _ als de glasruiten, maar
zoo, dat kunnen bewogen worden;
fpeeltuig der kinderen van bout (dat
men inhalen en uittrekken kan) met
pennetjes, waarop raisers enz. Jlaan,
0.; t. de fortif. Les — s en boyaux de la tranchee, do verfchillende
draaijingen, omloopingen in tenon loopgraaf,
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graaf; t. de jard. AIlee en —, laan , die Zonephore, m. t. d'hist. nat. foort van brae
flangswifze, met vezichillende hoeken
few met gordels.
loopt ; fig. Les — s d'un iviogne, het he4n Zonite, m. t. d'hist. nat. kever met eenen
en 'war flingeren van eenen dronkaard ;
gordel.
t. de wee. kruisbandtang , y r.; t. d'hist. Zon zon! m. getuid, geklap met eene roede,
nat. oorrups , vr.
o. zwip , zwip ; klap, klap.
Zil, m. t. de mus. bekken, o. Battre les —s, Zooglyphites, 1. t. d'hist. nat. fieenen,
de bekken flaan.
die het afdrukfel van dieren hebben, m.
Zilalat, m. t. d'hist. nat. witte Anzerikaan. Zoogonie, f. t. did. voortteling, kracht der
[else krabbeneter.
dieren.
Ziler, v. n. zich ergens op toeleggen , Zoographie , F. t. did. befchriiving tier dieren.
fludcren.
Zoolatride, f. t. did. aanbidding der dieren.
Zillerthite, zie Actinote.
Zoolite, Z3olithe, in. t. d'hist. nat. verfteend
Zimbis , Simbos , zie Cauris.
efier, o. dierfleen, m.
Zimmer , ni. t. de corn. pelterif op eenip..,e
m. t. d'hist. nat. /leen, die het
plant fen in Rusland , yr.. Un — zijn
afdrukrcl van eenig dier of gedeelee van
twee pear pelterijen. Un — de martre,
hetzela' e heeft.
zijn twintig vellen van deze dieren.
Zoologie, f. t. d'hist. nat. verhandeling over
Zinc, rn. t. de miner. zink, [planter, fpeltie dieren in het algemeen, natuurlijAe
ter, wiffies fpiesglas , n,
gerchiedenis der dieren, dierkunde.
Zingel ou Zindel,
t. d'hist. nat. zekere Zoolographe , in. t. d'hist. nat. fchrifver over
visch in den Donau, fo ors van baars.
de dieren, dierbefchrijyer.
Zingibet,
t. de bot. naam van geinber Zoologue, m. keener der dieren.
bij de Indianen.
Zoomorphite, f. re d'hist. nat.-fleen , die op
Zinnies ou Zinnias, f. pl. zekere bloemtros.
een bekend dier gelijkt, daarmede over..
n
fen dragende planteenkomst hoofs, m.
Zi zolin, m. et adj. violetrood.
Zoouates,
t. de chim. dierzuurzout, o.
Zinzoliner, v. a. violetrood verwen.
Zoonique, adj. t. de chim. Acide—, dierzuur.
Zirarme, m. piek, tans, yr.
Zoonomie , f. t. did. dierenkunde, leer over
Zircon , m. t. de miner. foort ,van gomfleen.
de levenskracht der menfchen.
Zircone , f. t. de miner. zirkonaarde, nit Zoonomique, adj. tot deze kunde behoorende.
de hyacinten van Ceilon gehaald.
Zoophage, m. et adj. vleeschvretend;vleeschZizel, m. t. d'hist. nat. groote Noordfche
vretend tier, o.
rot of muis, vr.
Zoophire, zie Zoophyte.
Zist, zie Zest.
Zoophore, m. t. d'arch. lijstwerk met go.
Zitzil,
t. d'hist. nat. het wit gefpikkelde
dierten aan Dorifche gebouwen (frise), o.
kolibrietje , o.
Zoophorique , adj. t. d'arch. Colonne zu i I
Zizanie , f. t. de bot. (inns.) onkruid (ivraie),
livarop een dier flaat.
0.; fig oneenigheid.
Zoophyte, in. t. de bot. plant , die jets van
Zizi,
t. d'hist. nat. 'Nigel, foort van via:.
de natuur der dieren fchijnt aan zich
vink, yr.
to hebben, yr. plantdier.
Ziziphe, m. zie Jujubier.
Zoophytolite, no. t. d'hist. nat. dierenplanm. t. d'hist. Juive, kwast aan de
tenfteen.
vier hoeken der mantels bij de Jaen, on. Zoophytologie , f. t. d'hist. nat. leer der
Zoanthe ou Zoante , an. t. de bot. zeeanemoon
plantendieren.
(anemone de mer), y r.; t. d'hist. nat. zie Zootipolite, zie Zoo!ipolithe.
Actinie.
Zoonomie, f. ontleding der dieren.
Zoantropie f. zie Lycantropie.
Zophose,
t. d'hist. nat. nieuw geflacla
Zocle, zie Socle.
'
van kevers.
Zocor,, in. t. d'hist. nat. rot in Siberiê , yr. Zopissa on Zopisca,
t. de med. (poix naZodiacal, e, adj. tot den dierenriem behoovale) oud fcheepspek, o.
rend. Les dtoiles s, de fterren van Zopleme, an. t. de bot. plant, die aan den
den dierenriem.
voet van den Olijrnpus groeit, yr.
Zodiaque. m. t. d'astr. zonneweg, Were's- Zorille, m. r. d'hist nat. zeker viervoetig
riem, taanrond. Les douze signes du —,
flinkdier van Peru, foort van bunfing
de twaalf teekenen van den dierenriem,
(esp. de putois),'.o.
Zoeges, f. pl t. de bot. zekere planten.
Zoroche, in. t. de miner. kalkachtig
Zogones, f. pl. Goden der Grieken.
y ererts , 0.
Zohar, na. t. d'hist. anc. de naam van een Zoster, f. t. de med. foort van roodenuitflag,nz.
bock bij de Yoden, dat zij zeer vereer- Zostere, f. t. de bot. foort van zeegras, o.
den en hoogichatteden.
Lotique , adj. t. de med. Faculte — , levensZone, t. &ant. Zoilus, berisper van Hokracht.
mere: ; flechte , booze berisper, bediller. Zoucet,
t. d'hist. nat. foort van duiker'
Zombaie, f. wijze. OM den Ind:lichen koning
(castagneux).
to groeten.
Zugyte, an. t. d'ant. iftheenfche roeijer van
Zonaire, adj. t. d'hist. nat. Cristal
kris.
den eden rang.
tal met eenen gordel.
Zuinglianisme , m. t. d'hist. eccl. leer van
Zone, f. t. d'astr. , wereldflreek , yr.
Zwinglius vr.
aardgordel, m. La surface de la terre est Zuingliens, m.
aanhangers van Zwinglius.
divisee par — s, de opperviak te der aar- Zuz, m. geldfiuk der liebrein, 0.
de is verdeeld in luchtfireken. La — tor. Zvgbues, t. d'hist. nat. kapellen, foort
ride, de verzengde luchtflreefr • gordel.
van sphynx; zekere visch, foort van bra..
circulaire, kreitsvorn2ige got del.
'
fem , isamervisch.
Zonecolin, an. t. Whist. nat. geknipe hoar. ZygOmatique, adj. t. d'anat. tot het jokbeen
tel in Amerika, fuer: van Coq de biniêbehoorende.
;;e of Tetras.
Rrrr
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Zygomato-an-ticulaire , m. t. d'anat. de voor.
fie oogfpier, vr.
ZygAme, in. t, d'anat. jokbeen, o.
Zygophylle, ra. t, de hot. wilds ka)ers.
Zygostate, m. t. d'anat. opzigter ever de
nsaten vs geivigten.

ZYT
Zymologie, f. t. de chim. leer over de gisting.
Zymosimêtre of Zymnosimetre, in. t. de chim.
de phys. gistingmeter.
Zymotechnie, zie Zymologie.
Zythogala, m. drank van bier en milk.
Zythum, in. gerstendrank.
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FEMMES.

A,
C.
Caroline , f. Karolina, verk. Line.
Achille, m.
Catherine , f.Kathariffa,Katrifn,verk.Trilts.
Adelaide, f. Adelheid.
Adele , f. Alida, verkort Aaltje,Daatje, o. Caton, Catin, Cataut, Cateau, f. Kaatje, Kato.
Cecile, f. Cecilia.
Adolphe, tn. Adolf, verk. Dolf.
Charle, Charles, m. Karel.
Adrien, tn. Adrianus, Adriaan, verk,
Chariot, m. Kareltje.
Janus.
Charlotte,
f. Charlotte, verk. Lotje.
Adrienne, Adriane, f. Adriana, AdriaanChretien , m. Kristiaan, verk. Kris.
tje , verk. Jaantje.
Chrdtienne, Christine, f. Kristin, Krt.:fa ,
Aegide, m. Egidius.
Kristifn , verk. Stijn, Stijntje.
Agathe , F. Agatha , Aagje.
Christophle, Christophe,
Agnes, 1. Agneta, Agniet.
Kristorel verk.
Stop/.
Aibert, tn. Alberta:, Albrecht, Elbrecht,
Claire, f. Klara, Klaartje.
Albert, verk. Bart.
Albin, m. Albinus, Albin, vark. Alewijn. Claude, m. Claudius.
Claudine, f. Claudine.
Aldegonde, f. Adelgunda.
Clement, m. Clemens.
Alette , f Aletta, verk. Letje.
Colas, m. Klass.
Alexandre, m. Alexander, verk. Sander.
Colin, m. Klaasje.
Alison , f. Els, Elsie.
Came, m. Kosmus.
Aloyse, Eloi, m. Aloyfius.
Concorde, f. Concordia.
Alphonse, m. Alphonfus.
Conrad, (e) m. Koenraad verk. Koons
Ambroise,
Ambrofius.
Constance, f. Conflantia.
Amedee, m. Amedeus.
Constant, m. Conflans.
Amelie, f. Amelia.
Andre, m. Andreas, Andries, verk. Dries. Constantine, m. Conflantijn.
Corneille,
m. Kornai's, yank. Kees.
Engel.
Ange, f.
Cornelie, f. Kornelia, verk. Keetje.
Angelique , f. Angelica.
Crepin, m. Krispifn.
Anne, f. Anna.
Cunegonde, f. Kunegond4
Annette, f. Antje, verk. Naatje.
Antoine, m. Anthony , verb. Toon, Tennis.
D.
Antoinette, f. Anthanie.
Armand, tn. Hermanus, Herman, verk. Manus. Damien, nt. Damianut.
Arnaud , Arnoldus, Arnold, verk. Nol. Daniel, in. Daniel.
Arnoud, Arnoul, m.Arnoud,Arnalf,verk.1Vol. David, m. David.
Aubert, zie Albert.
Denis, m. Dionifius, Denys, verk. Nys:
Denise, f. Dfonifia.
Aubin, zie Albin.
Aubri, m. Alberich.
Ddnisot, Dionijstje ., verk. Nifstfe.
Auguste, m. August, Augustus.
Didier, Dêsird, m. Defiderius.
Augustin, m. Augustinus, Augustyn.
Didiere, f. Defideria.
Aurele, m. Aurelius.
Dominique, tn. f. Dominica:, vi.Deminica,f.
Aurelie, f. Aurelia.
Dorothde, f. Dorothea, Doortje.
B.
E.
Babet, Babiche, Babichon, f. Betio , a.
Edme, Edmond, Ewe, Emon, m. Edmond.
Baltasard , Baltasar, m. Balthafar, yank. Edouard, m. Eduard.
Balt, Baltus.
Egide,
Aegidius.
Baptiste, m. Baptista, Bathe.
leonore, f. Eleonora, Leonoor,verk. Leentje.
Maybe, f. Barbara, Barbera, Basic.
Elie, m. Elias.
Bartheldmi, m. Bartholomeus, verk. Bartel. Elisabeth, f. Elizabeth, verk.Betje, Liisfe,
Basile, in. Bafilius.
Lijsbeth.
Baud, m. Baldus, Baltus , Bald.
Elise, f. Eliza, verk..Elsje.
Baucre, f. Brodie,
Emile, m. Emilius.
Baudouin, m. Baldwin, Boadowye.
Emilie , rn. Emilia.
Baudour, f. Bathilde.
Emme, Emma , f. Emmetje.
Beatrice, f. Biatrix, Badeloch.
Enee , m. Eneas.
Benoit ,
Benedictus , verk. Been.
Ernest, e, m. Ernestus, Ernst.
Bernard, m. Bernardus,Barend,verk.Nardus. EsaiE ,
Efaias.
Bernardine, f. Bernardino, Barentje,verk. Ksther, in. Esther, Hester.
Dientfe.
Etienne, m. Stephanus, Stem%
Berte, f: Bertha.
Etiennette, Stephanie.
Bertrand , m. Bertram.
Euchaire, m. Eucharist,.
Blaise, m. Blazius.
Eugene, m. Eugenics.
Boniface,
Bonifacius.
Eugenie, f. Eugenia.
Brigide, Brigitte, f. Brigi tta,verk. Bregtje. Eulalie, f. Bulalia.
Earnabe, m. Bareabas.
Euloge,
Eulogies.
r rr 3
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Eustace , in, Euflacius, lurk. Staats.
Eve , f. Eva.
Everard, m. Everhard, Evert.

PHI
jdremie, m. yeremias.
tarOme, m. Bieranimus ,verk.Jeroen,Roon.
Joachim, m. Joachim ,Jochem.
Job, m. job.
Joseph, m. foul;
Josephine, f. Jozefina,
Jcisse, Jodelet, m. jooss.
Josue, in. joft, a.
Jules, m. nlius.
Julie, f. 3ulia.
Julienne, f Juliana.
Juliette, f. Juliaantje, Juultje.
Justin, m. Justus.
Justine, f. justina, jastiintje.

F.
Pabianus, Fabiaan.
Fabien,
Fabripe, m. Fabricius.
Fanclion, f. Fran/ijntje.
Fanchette, f. Francynrje.
Felix, m. Felix.
Felicite, f. Felicitas.
Ferdinand , m. Ferdinand.
Florent, m. Floris, Florentijn.
Francois, in. Franciscus , Frans.
Francoise, 1. Francisca, Franfljn.
L.
Frederic, in. Frederik, Frits , verk. Freek.
Lambert, m. Lambertus, Lammert.
Frederique, f. Frederika, verk. Riekje.
Laure , f. Laura.
G.
Laurent, m. Laurens , verk. Louw.
Gunther.
Laurence, f. Lourentia.
Ganthier,
Leon, m. Let.
Gaspard, in. Casparus, Kasper.
Walterus, Trailer, Wouter, Leonard ,m. Leanardus, Leendert,verk.Leen.
Gander,
Ldonarde, f. Leonarda.
Gualterus, verk. Grout.
Leonor, m. Leonror.
Gedeon, m. Gideon.
Leonore , f. Eleanore.
Genevieve, f. Genoveva.
Leopold, rn. Leopoldus.
Geoffroi, m, Godfried, Gozewijn.
George, m. Georg, verk. Joris, yurriaan. Lise, Lisette, F. Lijsfe.
Gerard, m.-Gerardus, Gerrit, verk. Geert. Ludolfe, m. Ludolf.
Germain , Herman, Hermanus, verk. Louis, m. Lodewijk.
Louise, f. Louifa, Lodowika.
Manus, Manes.
Gertrude, f. Geertruida, Geertrui, Truitfe. Louisette, Louison , 1. Louisje.
Luc, vs. Lukas , verk. Kas, Luik.
Gervais, m. Setvaas.
Lucain, m. Lukanus.
Gilbert, m. Gilbertus.
Lucie, f. Lucia.
Gine, Gilles, in. Gilles.
Lucien , m. Lucianus.
Gisbert, in. Gijsbrecht, verk. Gijs.
Lucrece f. Lukretia.
Godart, m. Gothard.
Godfried, Godevaart, Govert. Lydie, E Lydia.
Godefroi,
Gouthier, m. Gouther, 'router.
M.
Gratien, m Gratianus.
Madelaine , Magdcleine , f. Magdalena ,
Gregoire, in. Gregorius, Gregoor.
Mug; el.
Guernard, Werner.
Madelon, f Magdeleentie.
Guillaume, in. Willem, verk. Wim.
Manon,
f. Mietje.
Gftillemette, f. Wilhelmina , Willemina, Nlarc, m.Marion,
Markus.
verk. Wilsje , o. Trillemijntje, Mijntje.
Margot, 1Vlargoton, f. Grietje.
Guillebaud, m. Willebald.
Marguerite, f.- Margaretha.
Gustave , Gustaaf.
Marie, f. Maria.
Gui, m. Veit, Guide.
Marthe, f. Martha, verk. Mat.
Martin , m. Marten , Marlyn.
H.
Mathias, Matthien, m. Matthias-, Matthew,
Mae, f. Helena , verk. Leentje.
verk.
Teeuw.
Henri, Hendrik verk. Hein, Heintje.
Maur, m. Markus.
Henriette, f. Henrietta, Hendrika, verk. Maurice, rn. Maurits.
Jetje.
Maximilien 9 m.
Hildegonde, Hillegonda, verk. Hilletje.
Merovee, m. Meroveus.
.Hilarius.
Hilaire,
Blichee , m.
Herbert, in. Herbert.
Michel, in. Michael, Michel.
Herman , m. liermanus, Hermen.
Michelle, Michelon, f. Michelina.
Hubert, m Huibrecht , verk..Huib.
IViichon, m. Micheltje.
Hugues, m, Hugo, Huig.
MoIse,
Mozes.

I.

Ide, Ida.
Ignace, in. Ignatius.
innocent, m. Innocenti us.
Ifaak.
Isaac,
Isabeau, Isabelle , f. Ifabella , verk..Belle.
Efaias.
IsaIe,

J.

Jacob, m. Jakob.
Jacobee, Jaqueline, Jaquette, f. fakoba,
yakomina, Yakobijntle.
Jaques, m.jacobus,verk.Kobus,yapik,jaap.
Jean, in. Johannes, san.
Jeanne, f. Johanna, Hanna, verk.Jansje.
jeannette, Jeanneton, f. yannetje.
Joannot,
Jantie.

N.
Nannette, Nanon, f.-..eltmaatfe, Araatje.
Nicodeme,
Nikodemus.
Nicolas, m. Nikolaus, Klaus.
Nicole, f. Nikola, verk. Klaasje.

0.
Othon, in. Otto.
P.
Paul, m. Paulus, verk. Pauw.
Paul , n,
Paulinus, Pauwtje.
Pauline, Paule, f. Pattlina,Pauwtfe,Pauwlijntje.
Perrerte, f. Pieternel, Pietertje.
Philipou , m, Filipje.
Phi-
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Philippe, tn. Philippus, Flip.
Sophie, f. Sophia, verk. Fijtje.
Philippine, Philipote, f. Philippine, verk. Stanislas, m. Stanitlaus.
Flipp', 0.
Susanne, f. Suzanna.
Pierre, m. Petri's, Pieter, perk. Piet.
Suson, f. Suzannetje, Susie, Santfe.
Pierrot, In. Pietje.
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R.
Rachel, f. Rachel.
Raoul, m. Rudolf, verk. Roel.
Rebecca, f. Rebekka.
Regnard, m. Reinhard.
Regnauld, Renaud, m. Reinier.
Remi, tn. Remigius.
Rend, m. Renatus.
Richard , m. Rijkert , Rijk.
Robert, m. Robbers.
Rodolphe, m. Rudolf, Roelof.
Rodr gue , Roderic , m. Roderik.
Roger, m. Rutger,, verk. Rut.
Roland', in. .Roeland.
Romain, m. Romanus, Romein.
Rosalie, f. Rofalia.
Rosernonde, f. Rofamunda.
Rosette, kosine, Rose, f. Rofina , Roosje.
S.
Salome, f. Salomo.
Salomon, m. Salomon.
Samson , m. Samson.
Sara, f. Sara.
Sarotte, f. Saartje.
Sebastien , m. Sebastiaan.
Sebastienne, f. Sebastiana,verk. Bastiaantje.
Sibert, m. Siewert, Sybrand.
Sibylle, f. Sibilla.
Sigefroi, m. Siegfried.
Sigismond, in. Sfgismundus.
Simon, Simdon, m. Simon, Symen

Thdobald, m. Tibort.
Theodore, m. Theodorus, Dorus.
Theophile, m. Godlief.
Thibaud, m. Theobald.
Thierri, m. Diedetik , Dirk.
Thimothée, in. Thimotheus.
Tiennette, f. Stephanie'.
Tiennot,, m. Stephanus.
Tobie , in. Tobias.
Toinette, f. Anthonia.
Toinon , m. Toontje, o.
U.
Ulric, Udalric , m. Ulrich.
Ulrique , Udalrique , f. Ulrika.
Urbain, m. Urbanus ,Urbaan.
Ursin , m. Urfinus.
Ursule, f. Urfula.

V.

Valentin , tn. T7alentijn.
Valere , m. Valeri us.
Valdrien , m. Valerianut.
Veronique, f. Veronika.
Vincent, m. Vincent.
Volt, m. Veit.
X.
Xavier, m. Xaverius , Xavier.
Z.
Zacharie, in. Zacharias.
Zachde , m. Zacheus.

T ABLE
DE QUELQUES

PAYS, VILLES, NATIONS, RIVIERES,
MONTAGNES, etc.
A.
Abyssinie , f. dlbysfinii, Habesch.
Abyssin, m. -e, f. dibysfinier, dihyslinifche
vrouw. (eilanden.
Acores, (les Iles) dizorifche of Vlaamfche
l'Adige, f. de .Etsch (rimier).
Adriatique , adj. Adfiatisch.
Africain, m. -e, f. 4frikaan, difrikaan.
fche vrouw.
Afrique, f. Afrika.
Aix-la-Chapelle, f. Aken.
Albanie , f. dllbant7.
Albanien , m. -ne, f. AlbaniVr, Albanees ,
Albanefche vrouw.
Albanien, • nel
1
Albanois, •e, adj j Albanisclo.
Albe.Grecque , f. Grieksch-Weisfenburg ,
Belgrado. (of Karelsburg.
Albe-Julie, f. Weisfenbnrg in Zevenbergen,
Albe-Royale, f. Stoel-Weisfenburg.
Albigeois, m. -e, f. Waldenfer.
* Albion, f. Engeland, Albion.
Alep, m. Aleppo.
Algarve, f. dllgarvie.
Alger, m. Algiers.

Algdrien, m. -ne, f. Algerijn, dilgerijn.
fche vrouw.
Allemagne, f. Duitschland.
Allemand,- in. .e, f. Duitfcher, Duitfche
vrouw. (gebergte.
Les Alpes, f. pl. de Allen, het Alpisch
Alost, m. Waist.
Alsace, f. Elzas.
Alsatien,m. sme, f.Elzasfer, Elzadifche vrouw.
Amerique, f. Amerika.
Amdricain, m. -e, f. Amerikaan, Ameri•
kaanrche vrolw.
Ammonite, m. et f. Ammoniet, Ammonia.
,
Iche vrouw.
Amorrhden, m. -ne, f. Amoriter, dmori.
tifche vrouw.
Amsterdammois , m. .e, f. Amflerdammer,
dlinflerdamrche vrouw.
Andalousie, f. Andaluzii.
Andalonsien, m. -ne, f. dIntlaluziir, Ando.
luzifche vrouw.
Les Andes, f. pl. de Anden of Cordilleras.
Ange, Château St., tn. Engelenburg.
Angermanie , f. Angerinanland.
Anglois, m..e, f. .Engelschmati, Engelfche
vrouw.
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Angleterre, f. Engeland, Grootbrittanje.
L'Angoumois, in. het gebied van Angoulême.
Les Antilles, t'. p1. de Antillifche eilanden.
Antioche, f. Antioehie.
Anvers, in. Aatwerpen.
Apennins, a. in. pl. les monts., de iippenijnen of het Appenifnsch gebergte.
Aquitaine , Aquitanie;
Arabie, f. Arabii.
Arabe, m. -esfe, f. Arabier, Arabifche
vrouw.
Arabe,
Arabesque,
.eirabisch.
Arabique, adj.
Argovie , f. "Iran of Argau.
Armenien,
-ne, f. Armenit, Armen,.
fche vrouw.
Arragon, f. drragonii,
Arragonien, tn. -ne, f. Arragoniiir,, Arragonifche vrouw.
Arragonien,
Arragonisch.
Arragonois, -e, adj
Arras , m. Atrecht,. , Arras.
Asiatique, m. et f. bewoner, bewoonfier
van Azle.
Asie , f. Azii.
s mineure , 1. Klein-AziW Natolie.
Asphaltite, (le lac) het doode meer.
Assyrien,
•ne, f. disfyriür,, Asfyrifche
vrouw.
Athenes, f. et ma Athene.
Athenien, m. .ne, f. Athener,, Athenien.
fer, Atheenfche vrouw.
L'Attique, m. het gebied van Athenen.
Augsbourg
Augsburg.
Auguste, m.
*"
Ausrralie ou la Polynesie
Australie, het
vijfde werelddeel.
Autriche, f. Oostenrijk.
Autrichien, m. •ne,
Oostenrijker, Oos.
tenrijkfche vrouw.
Auvergnat, m. bewoner van Auvergne.

C A T
Bergue St. Vinon , f. Wijnoxbergen.
Berne, f. Bern.
Le Betuwe, de Betuwe.
Bienue, f. Biel.
Boheme, f. Bohemen.
Bohemien m. -ne, f. Bohemer s Boheem.
fche vrouw.
Bois-le-duc , m. 's Hertogenbosch, den Bosch.
Bonne, f. Bonn.
Bordeaux ou
.Bourdeaux.
Bourdeaux, m.
Bordelais, m. -e f. bewoner, bewoonfier , van
Bourdeaux, geboortig nit Bourdeaux.
Le Borystene, zie le Nieper.
Le Bospliore , Bosphorus (zeeaengte bij
Konflantinopel).
Boulogne, f. Boulonje.
Bourgogne, f. Bourgonfe.
Bourguignon, m. -ne, f. man of vrouw nit
Bourgondii.
Brabant, m. Braband.
Brabancon, m. .ne, f. Brabander,, Bra•
bandfche vrouw.
Brandebourg, m. Brandenburg.
Brandebourgeois, in. -e, f. Brandenburger,
Brandenburgerin.
Breme, f. Bremen.
Bresil, m. Brazilii.
Bretagne, f. Britianje.
Breton, m. -ne, f. man of vrouw wit
B retanj e.
Brigance, f. Bregenz.
La Brille, den Briel.
Brisac, m. Breifach.
Britannique, adj. Britsch.
Bruntront, v. Porentru.
Bruges, f. Brugge.
Brunsvic, m. Brunswijk.
Bruxelles, f. Brusfel.
Bude, f. Ofen.
Budissin, m.)
man of vrouw nit Ofen.
Budisse ,

B.
Babylone, f. Babylon, Babel.
Babylonien, m. -ne, f. Babyloniiir, Babylonifche vrouw.
Bade, f. Baden.
Bains de Bade, m. pl. Baden-Baden.
Bale ,
Bazel.
sle, f.
is, m. -e, f. bewoner, bewoonfler van
azel.
Lies Baleares, f. pl. de Balearirche eilanden.
galtique , adj. f. la mer- , de Baltifche zee,
Oostzee.
Barbarie, f. Barbarije.
Barbare, m, et f. bewoner , bewoonfier,
van Barbariji.
Bareith, tn. Baireuth.
Ba'sse-Bretagne, f Neder-Bretanfe.
Basse Brette f. bewoonlier van Neder•Bre.
tanje.
Batavie, f. Batavie, het bataafrche land.
Batave, m. et f. Bataaf, Bataafiche vrouw.
Baviere, f. Beijeren.
Bavarois, -e, Beijer,, Be ijerfch e vrouw.
* Beige, m. et f Nederlander, Belg , Brabander, Nederlantlfthe, Belgifche, Bra•
bandfehe vrouw.
* La Belgique, Belgii.
Belgrade, f. Belgrade, Grieksch-Weisrenburg.
Bengale, f. Bengalen.
Berlin , in. Berlifn,
Berne, f. Bern.
A:rpm-op-Zoom, f. Bergen op Zoom.

C.
Caffrerie f. het land der Kaffers.
Cares, m. et f. p1. de K'affers.
Le Caire, Cairo.
Calabre, f. Kalabried.
Calabrois, -e , adi. Kalabrisch.
Calmoucks, pl. de Kalmukken.
Cambrai, m. Kamerijk.
Cambresis , in. het gebied van Kamerijk.
La Campagne de Rome , Campania.
Canaries, les Iles-, f. pl de Kanarifche ei.
landen , de gelukkige eilanden.
Candie, f. Candia.
Candiot, m. -e, f. bewoner, bewoonfier
van Candia.
Capadoce, f. Kapadocii.
Capadocien, m. -ne, f. Kapadocier, vrouw
nit Katadocii.
Capone, 1. Capua.
Carinthie , f. Karnthen , Karinthii.
Carinthien, m. -ne, f. bewoner , bewoon..
fier van Karnthen.
Carniole , f. Krain.
Carthage, f. Karthago.
Carthaginois, m. -e, f. Karthager Kartha.
ginenfer,, vrouw nit Karthago.
Carthagene, f. Karthagena.
Caspienne, adj. mer-, de Kaspifche zee.
Caisovie, f. Caschan.
Castillo f.
Castilian, m. -e, f. Castiliaan, Kastillaanfche vrouw.
Catalogne , f. Katalonii.
Ca-
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Catalan, m. •e, f. KataloniTr,, vrouw nit Emmen , in. *tie, F. Egyptesaar, Egyp.
tifche vrouw.
KataloniE.
l'Elbe, in. de Elve (rivier).
Le Caucase, de Kaukafus (bergk.)
Epire, m. Epirus.
Ceilan, in. Ceilon.
Erfort, m. Erfurt.
Chaldee, f. Chaldea.
ChalcIden, in. -ne, f. Cinoldar, vrouw wit Erlang-, in. Erlangen.
l'Escaut,
m. de Schelde (rivier).
Chaldea.
}Esclavonie,
f. Sclavonte.
Chaldeen, -ne,
Chaldeeuwsch.
Esclavon, in. -e-, f. Selavoniiir,, vrouw nit
ChaldaIque, adj.
Sclavonie.
Chanag n, m. Kanaan,
(vrouw,
Espagne, f. Spanje.
La Chine, China, Sina.
Chinois, m. e , f. Chines:, Since:, Si- Espagnol, m. -e , 1. Spanjaard, Spaanfche
Ethiopien, m. -ne, r. Ethiopidr,Moor,Moorin.
neefche vrouw.
L'Etrurie, f. Hetrurii.
Cinq-eglises, f. pl. Pijfkerken.
Etrusques, m. pl. Etrusken, oudeHetruriers.
Hetruriers.
Cleves, f. Kleef:
L'huphrate, de Eufraat (rivier).
CoMence, F. Koblenz.
Europe , f. Europa.
Coire, f. Chur.
Europeen , m. -ne, f. Europa'', Europe.
f Keulen .
ne , f.
Colo g
La Comte, la Franche Comte,f. Franche Consti. aan , Europefche vrouw.
Comtois, m. -e, f. man of vrouw uit St. Eustace, f; St. Eullatius.
Franche-Comte.
F.
Conflance, f. Konlianz, Kostnitz.
lac de- , in. het weer van Conflanz , de Fare de Messine,dePharo °Maas van Mesfina
Fauquemont, in. Valkenburg (in Limburg).
Bodenzee.
Constantinople , f. Konflantinopel., Fenetrange, 1. Finstringen.
Constantinopolitain , in. -e , f. bewoner, 0-1 Finlande , 1. Finland.
bewoonfler,, van Konllantinopel.
Finlaudois, m. -e, f, Finlander,,Finlandfche
Copeahague , in. Koppenhagen.
vrouw.
Fionie , f Fuhnen, (Deensch el./and).
Cordoue, f. Cordova.
Flandre , f. Plaanderen.
Corfou, m. Corfu.
Corinthe, f. Corinthe.
Flamand , in.-e, f. Plaming,Plaamfche vrouw.
Corinthien, m. -ne, f. Corinther, Corinthi- Flessingue , in. Vlisfingen.
fche vrouw.
Florentin , m. •e, f. Florentijner,, vrouw
Cornouaille , m. Kornwall.
silt Florence, het gebied van Florence.
La I. oret.noire , het Zwarte woud , Schwarz' Corfe, f. Corfika.
Cosaques, pl. de Kozakken.
wald.
Courlande, f. Koerland.
Forestieres adj. f. pl. les villes—,de Wald/leden.
Courlandois, m. -e, f. Kosrlander,, Koer- France, f. 5Frankrijk.
landfche vrouw.
Francais, in. -e, f. Franschman , Franfche
Courtrai, in. Kortrijk.(den
Frizofuowr;,
Main.
Cracovie, f. Krakau.
Fran c fort; m. — sur le Mein, Frankfort aan
-sur l'Oder, Frankfort aan de Oder,
Crimee of Taurie , f. de Krim, Taurien.
Croatie, f. Kroatie.
f. Fran
La Franche Comte,
che-Comté.
Croate, m. et f. Kroaat , vrouw nit Kroatie- Franconie, f. Frankenland.
Cypre, f. het eiland Cyprus. ....
Franconien, m. -ne , f. bewoner,, of bewoon.
Cypriot, m. -e, f. Cyprier, bewoonfler van /ler,, van Frankenland.
het eiland Cyprus.
Fribourg, m. Freiburg,
Frioul,
in . Frioul.
D'
Frise, f. Vriesland.
Frison,
m. -ne, f. Dries, Vtriefin.
Damaskus.
Damas, m.
Damiette, f. Damiate.
Fulde, f. Iulda.
Danemarc, m. Denemarken.
Furnes, f. Yeurne.
Danois, in. -e, f. Deen , tn. Deenfche
G.
vrouw, yr.
Dantzic , m. Dantzig.
Gaeta.
Gaiêtef.
,
Dantzicois , m. .e , f. Dantziger, in. Galice, f. Caliche'.
vrouw nit Dantzig , y r.
Galilee, f. Galilea.
Le Danube, de Donau (rivier).
Galileen, m. -ne, f. Galilean,, is. Cali.
Deux ponts, m. pl.*Tweebruggen.
lefche vrouw, vr.
St. Domingue, l'ile, de., f. het eiland St. Calle, f. Wallis.
Domingo.
Gand,
} Gent.
Douvres, f. Doever.
Gant, m.
La Drave, de Drau (rivier).
Gantois, in. -e', f. man of vrouw nit Gent.
Dresde, f. Dresden.
Gascogne, f. Gasconje.
Dunkerque, f. Duinkerken.
Gascon, m. -ne, f. Gasconjer, vrouw uit
Gasconje.
E.
Les Gaules, f. pl. Gallid.
Eciuse, f: Sluis.
Gaulois , m. -e , f. Galli& , vrouw Id t Galli&
Ecosse, f. Schotland.
Genes, f. Genoa.
•
Ecossois, in. -e, f. Schot, Schotfche vrouw. r;enois , in. -e, f. Genuees, Genneerche vrouw.
, des- Genevois , in. -e ,f. man ofrouw
Ecossois-montagnard, m..1 Bergv
nit Geneve.
Ecossoise-montagnarde, f. J zelfs vrouw.
Germain, m. et f. Oermaan.
Edimbourg, m. Edimburg.
Germanie , f. Germaniê, oud Duittchlan'd.
EgOe , adj. la mer-, de Egeilche zee.
Germanique, adj. p. u. Duitsch.
) Era.
Egre ,
St. Ghislain, m. St. Gilles.
Egra, f.
Gorice, f. Goertz, Gradisco.
Rrrr 5
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Gothie, f. Gothland.
Goth, m. et f. Goth , vrouw flit Gothiand.
Gothique, adj. Gothisch.
cottingue , f. Gottingen.
Grammont, m. Geertsberg, Gerardsberg.
Grande-Bretagne, f. Groot-Brittanje.
Gravelines , f. Grevelingen.
f. Griekenland.
Grec, m. -que, f. Griek, Griekin, Griek•
fche vrouw.
Grenade, f. Grenada.
Grenadin -e , adj. uit Grenada geboortig.
Grison, m.-ne f. Graauwbunder, vrouw uit
Graauwbunden.
'
Le pays des Grisons, m.
Graauwbunderland.
Gripswald , m. Greifswalde.
Groningue, m. Groningen.
Groenlande, f. Groenland.
Groenlandois, m, -e, f. Greenlander,,Groenlandfche vrouw.
Le Granique, de Granicus (rivier).
Gueldres, f. Gelderland.
La Guinee, Guinea.
H.
Le Hainaut, Henegouwen.
Hambourg, m. Hamburg.
Hanovre , f. Hanover.
f. Hanoveraan Hanoi
Hanovrien,
verfche vrouw.
Le Hartz ou la fork Hercynienne , f. de
Harz, het Harzwoud.
La Haye, 's Gravenhage , den Haag.
Helvetien, m. -ne , f. Helvetiör, Zwitfer ,
Helvetifche, Zwitferfche vrouw.
Helvetique, adj. Helvetisch, Zsvitfersch.
Hesfe, t. Hesfen.
Hessian m• - ne )
Hes ,Hesfifchevrouw.
-e
Hessois,
Hibernois, e, zie Irlandois.
Hibernien,
Hibernie, f. zie Irlande.
Hoilande , f. Holland.
Hollndais , m. -e, f. Hollander, Hollandfche vrouw.
Holsace, f. }Holflein.
Holstein m.
Holsatien , m. -ne, f. Holfieiner, Holfleinfche vrouw.
Homburg es monts , m. Homburg in de
hoogte.
Hongrie, f. Hongarije.
Hongaar, HongaarHongrois, m. -e ,
fche vrouw.

I.

Iberie, f. Berle , Spanje.
Illyrie , f. Myra,.
Illyrien,m.-ne, f. Illyrier, Illyrifche vrouw.
Inde, f. Indes , f. pl. India.
Les Indes occidentales, West-Ind:7.
Les Indes orientales, Oest-India.
f. Indiaan,Indiaanfche vrouw.
Indien,
Indoscan, m. Indostan, Hindostan.
Ingremanie , Ingrie , f.'Ingermanland.
laniennes , les Iles, de Idnifche eilanden.
Ipres , m. Tperen.
Irlande , f. ferias:di
Irlandois , m. -e , f. Ier, Ier:ander, Ier.
fche vrouw.
Iroquois , m. e, f. Irokees.
Islande , f. het eiland Tsland.
Islandois, m. •e, f. Tslander, Tslanderin.
Italien, m. -ne, f. Italiaan, Italzaanfche
vrouw.
J.
La Jamalque jainaika.

MA N
Le Japon , m. Japan.
Japonois,m.-e,f.japoneesdaponeefchevrouw.
jene , f. Jena.
Jourdain Jerdaan.
judde , f. Judea.
judaique, m. yoodsch.
Juif, m. Juive , f. food, Jodin.
juliers , m. Gulik.
K.
Konigsberg, tn. Koningsbergen.
Kiovie, f. Kiof.
L.
Laddemone, f. LacedemoniI.
Lacddëmonien, m. -ne, f. Lacedemonier,
Lacedemenifche vrouw.
Laced6monien, Laconien, -ne, a. Lacede.
monisch , Laconisch:
Lapponie, f. Lapland.
Lappon, m. -ne, f. Laplander, Lapland,
fche vrouw , vr.
Leipsic,
Leipzig, tn. } Leipzig.
Leopol , m. Lemberg.
Levde , m. Leiden.
Liban, m. de berg Libanon.
Liege , f. Luik.
Lidgeois , m. -e, f. Luikenaar, Luikerwaal,
Luikfche vrouw.
Lille, f. Rijsfel.
Linange, f. Leiningen.
Livsien, m. -ne, f. Leipzigor vrouw nit
Leipzig.
Lisbonne, f. Lisfabon.
Lithuanie,
Litthauwen.
Lithuanien , m. -ne, f. Litthauwer, vrouw
uit Litthauwen.
Lithuanique, a. Litthauwisch.
Livonie, f. Liffland.
Livonien, m. -ne, f. Lijflander, Lifflandfche vrouw.
Livourne, f. Livorno.
La Lombardie, Lombardiji.
Lombard, m. -e, f. man of vrouw nit
Lombardiji.
Lombardique , adj. Lombardisch.
Londres, m. et f. London.
Lorraine, f. Lotharingen.
Lorrain, m. -e, fe Lotharingen, vrouw nit
Lotharingen.
Louvain, m. Leuven.
Lucques, f. Lucca.
Lucquois, m. -e, 1. bewoner bewoon/ler
van Lucca.
Lusace , f. Lausnitz.
Lusacien , in. -ne , f. Lausnitzer ,vrouw nit
Lausni tz.
Lutitanie f. Lufitanii , Portugal.
Luxembourg, m. Luxemburg.
Lyonnois, m.-e,f.Lyonees,vrouw nit Lyon.
M.
Macedoine, f. Macedonie.
-ne, f. Macedonier,,
Macadonien,
woonfler van Macedonia.
1VIagclebdurg m. Maagdenburg.
Majorque, f. Majorka.
Majorquin, m. -e, f. man of vrouw nit
Majorka.
Les Calais, m. de Maleijers.
Malines, f p1. Mechelen.
Malouin , m. inwoner van St. Malo.
Malte, f. Maltha.
La Manche ou le pas de Calais, het XOSUIV
tusfchen Frankrijk en Engeland.
Man.
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Orange, f. Oranje.
Mantoue, f. Mantua.
Mantouan, m. -e , f. Ivan of vrouw u'Ft. Orleanois , in. -e, f. bewoner , bewoonfler,
van Orleans.
Mantua , het Mantuafche.
Ostfrise, f. Oost-Vriesland.
La Marche, de Mark.
Ostrogoth, nn. -e, f. Ostrogoth , vrouw
Maroc, gin. Marokko.
nit Oost-Gothland.
Manritanie , 1. het Moorenland.
Ottoman, adj. m. l'empire-, Turkije,het Os.
Maure, in, et f. Moor , ,n. Moorin, yr.
tomannifche rijk.
Mayenee , f. Mainz, Mentz.
La porce Ottomanne, de Ottomannifche ports.
Meckelhourg, m. Mecklenburg.
Mecque, f. Mocca.
P.
Medie, f. het land der Meden.
Pacifique, adj. f. la mere , de Zuidzee, de
Medique, Medisch.
3Nkde , in. et f. Medier , vrouw nit het
flille zee.
land der Meden.
Padoue, f. Padua.
IVIOcliterranee,adj. f. mer-,Middellandfche zee. Pacionan , in. -e , f. 'Paduaan , vrouw sit
Menin , m. Meenen.
Padua.
Le. Mein, de Main (rivier).
Le Palatinat, de Paltz.
I Metz.
Palatin , m. •e, f. Paltzer, vrouw uit de
M etz ,
Mets , in. .1
Paltz.
Messin , ni. -e, f. man of vrouw uit Metz. D alerme, f. Palermo.
La Meuse , de Maas (rivier).
Palestine, f. Palestina.
Le Mexique, Meriko.
Pannonie 2 f. flongarife, Pannonie.
Milan, in. Milanen.
Pannonien, m. -ne, f. Pannonier, Hongaar,
Milanois, ni. -e, 1. 1V1ilanees , vrouw uit
liongaarfche vrouw.
Milanen, Milaneefche.
Paris, m. Parijs.
Mhiorque, f. Minorka.
Parisien , in. ..ne, f. Parijzenaar, Parifo
Minorquin , in. -e , f. bewoner , bewoonfche vrouw.
ger van Minorka.
Parthe , f. het land der Parthen.
IVIisnie, f. Meisfen.
Parthique , adj. Parthisch.
Modelle, f. Modena.
Le Patrimoine de St. Pierre , de _Werke/like
Modenois , in. -e, f. bewoner, bewoon.
Staat.
,Iler vai„ Modena.
Pavie , f. Pavia.
Moldavie, f. Moidavie , Moldan.
Les Pays has , in pl. de Nederlanden.
Les Moluques, Pies-, de Moluiefche eilanden. Pelasgiens , m. de Pelasgers, Pelasken.
Mons , m. Bergen in Henegou a en.
Le Peron, Peru.
Montbelliard , m. Mumpelgard.
POrtivien , in. -ne, f. Peruaan, Peruviaan,
.
IVIorat, ni. Murton.
Peruviaanfche vrouw.
r1orave , in, et f. bewoner, of bewoonfler, Perse, f. Perzie.
van Moravie.
Perse, m. 'et f. Persan, m. -tie, f. Pert,
Moree , f. Morea.
Perziaan , Perziaanfche vrouw.
Tvloscon , m. Moskou of.111oskaw.
Persan, ne, Persien, -ne, Persique, adj.
Moscovie , f. Moskovii;.
Perzisch, Perziaansch.
Noscovite, m. et f. 1iioskoviet, vrouw nit Pêtersbourg, m. Petersburg.
Mos kau .
Phalsbourg, m. Pfalzburg.
La Moselle, f. de Moezel (rivier).
Pllenicie, f. Phenicie.
Munich, m. Munchen.
Phenicien, m. -ne, f. Phenicier, bewoons
DInsulman , in. -ne , f. Muzelman 7 Turk, flex van Phenicii
Turkfche vrouw.
Philisbourg, in. Philipsburg.
Les Philippines , lles . , de Philippljnfche eiN.
landen.
Namur, in. 1Vamen.
Philistin, m. Filistifn, on.
Nanci, m. Nancy.
Phoceen , m. -ne , f. Phocier, bewoonfler
Naples, Napels.
Napolitain, in. -e, f. Napolitaan, Napo. LevaPic,
ic,h;ecikek.
P
litaanfche vrouw.
Picard, m. -e, f. bewoner, bewoonfler, vane
Nazaret , in. Nazareth.
Picardie.
Nazareen , m. -ne, f. Nazareer, vrouw Plaisance , f. Piacenza.
tilt Nazareth.
Poitevin ,, m. bewoner van Poitiers.
Negre, in. Negresse, f. Neger, Negerin.
Pologne, f. Palen.
Nice, Nizza.
Polonois, in. -e, f. Pool, Polak, Pool.
Le Nieper, de Dnieper (rivier).
riche vrouw.
Le Niester, de Dniester (rivier).
Pomeranie, f. Pommeren.
Le Nil, de NW, de Nifillroom.
Pomeranie citerieure, f. Voor■Pommeren.
Nimegue, f. Nijmegen, Nimwegen.
Pomeranie ulterieure, f. 4chter Pommeren.
Nordhouse, 1. Nordhaufen.
Pomeranie occidentale oa Suddoise , f.
Normand , In. -e, f. man of vrouw nit
Zweedsch Pommeren,
1Vormandie., Normandier.
Porneranien, m. -ne, f. bewoner , bewoon.
Norvege , f. Noorwegen.
fler , van Pommeren.
Norvègien, in. .ne , f. Noormats, vrouw Le Pont-Fuxin, de Zwarte Zee.
nit Noorwegen.
Porentru, m. Brondrut.
Nuremberg , m. Neurenberg.
Portugais , in. -e , f. Portugees, Portsgee.
Nyon, m. Netts.
fche vrouw.
Posnanie, f. Posen.
0.
Pouille, f. .ripuglia.
l'Oder, in. de Oder (rivier).
Prague, f. Praag.
Les Oreades, f. pl. de Orkadifehe ellanden, ?ruse, f. Pruisfen.
P 111
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Prussien , in. -ne, f. Pruis, P,ruiefifche vrouw.
Les Pyrenees, f. pl. de Pyrenean, het Pyrenefche gebergte.
It.
Rascie, f. Rascien, Raitzen.
Rascien, in. -ne , f. man, vrouw uit Rascien.
Ratisbonne, f. Regensburg.
Le Rhin, de Rijn.
Le haut Rhin, de Boven.kijn.
Le bas Rhin, de Neder-Rijn.
Le Rhintal, het .Rijntal.
Rhodes, f. Rhodus.
Rhodiot , m. -e , f. Rhodier, bowoonfler
van Rhodus.
Le Rhone , f. de Rhone (rivier).
Ribaupiere, f. Rappolglein.
Rihauvilliers , in. Rappoltweiler.
Rome, f. Romen.
R omain, m. -e, f. Romein, Romeinfche vrouw.
Rouen , m. Rouaan.
Russie, f. Rusland.
Russe, In. et f. Rus, .Rusfifche vrouw.
Russian , in. -ne , a. .Rusfisch.

S.
Saloniqne, zie Thessalonique.
Samarie, f. Samaria.
Samaritain, m. -e, f. Samaritaan, Sawa.
ritaanfche vrouw.
Sardaigne, f. Sardinia.
Sarde , m. et f. Sardinier,,Sardinifche vrouw.
Sarguemine , f. Saargetnund.Sarrasin, m. •e , f. Sarraceen , Sarraceen.
fche vrouw.
La Save, de Sau (rivier).
Saverne, f. Zabern.
Savoie, f. Savoye.
Savoyard, m..e, f. Savoijaard, Savooifche
vrouw.
Saxe , f. Sakfen.
La Saxe superieure, 1
i Opper.Sakfen.
La haute Saxe,
Le Saxe inferieure, }
Neder-Sakfen.
Le Saxe basse- ,
Saxon, m. ..ne, f. Saks, Sakfifche vrouw.
Scanie, f. Schonen.
Schaffouse, f. Schafhauzen.
Schwitz, m. Schweitz.
Setubal , f. St. Ubes.
Selestat, Schletfladt.
Seville , f. Seville.
Siberien, in. -ne, 1. bewoner, bewoonfler'
van Siberia.
Sidle , in. Sicilia.
Sicilien, m. -ne, f. Siciliaan, Siciliaan.
fche vrouw.
Silesien , in. •ne, f. Silefier, vrouw nit
Silefil.
Sleswic , in. Sleeswijk.
Soleure, f. Solothurn.
Souabe , f. Zwaben.
Spire, f. Spiers.
Styrie , f. Stiermark.
Stockholm , m. Stokholm.
Stougard, Stoutgard, m. Stuttgart.
Strasbourg, m. Straatsburg.
Suede , f. Zweden.
Suddois, m. -e, f. Zweed , Zweedfche vrouw.
La Suisse, Zwitferland,
Le Sund, le Sonde, de Sand.

ZUR
Le Sundgou , de Sundgau.
Syrie, f. Syrie.
Syrien, m. one, 1. Syrier, bewester, 60
woonfler van Syrie.
T.
Le Tage, de Taag (rivier).
La Tamise, de Theems (rivier).
Tartarie, f. Tartarije.
Tartare , m. et f. Tartaar, vrouw *it Tar.
tarije.
Le Tesin, de Tesfino of Ticino (rivier).
Terres Australes, f. pl. Zuid.Indie.
La Terre-Sainte, het heilige Land, Palestina.
Thessalie, f. Thesfalie.
Thessalien , -ne, adj nit Thesfalie.
Thessalonique, f. Thesfalonika, Salonika.
Thessalonien , in. -ne, f. Thesfalonier, Thes•
falonirche vrouw.
Thionville, f. Diedenhoven.
Thrace, f. Thracie.
Thuringue, f. Thuringen.
Thuringien, m. -ne , f. Thuringer, bewoon•
fler van Thuringen.
Le Tibre, de Tiber (rivier).
Tournay, m. Doornik.
Transilvanie, f. Zevetrbergen.
Tiente, in. Trient.
Trentin, m. -e, f. man ofvrouw nit Trient
Treves, m. Trier.
Turgovie, f. Thurgau.
La Turquie, l'empire Turc, Turkije, het
Turkfche rijk.
Turc , in. Turque , f. Turk , tn. Tairkin,yr.
V.
Le Valais, het Walliferland of Wallis.
La Valaquie, Wallachije.
Valaque , m. et f. man of vrouw satWallachijo.
Vandales, m. pl. Wenden.
Varfovie, f. Warfchas of Warfchouw.
Vaud , le pays de —, het Waadland.
Vasselone, f. Wasflenheim.
Vendeen , m. -ne, f. Pendar, vrouw nit
de Vendie.
Venise, f. Venetit.
Venitien, m. .ne, f. Venetiaan, reneti•
aanfche vrouw.
Le Vesuve, de Vefuvius.
y.
Le Vivarois, het gebied van Vivsers.
Vienne, f. Weenen.
La Virginie , Virginia*.
Visigoth, m. -e, f. Westgoth, vrouw nit
West.Gothland.
La Vistule, f. de Weichfel (rivier).
La Visurge, f. de Defer (Hiller).
Voges, 1. Waasgau, Vosges.
Volga, m. Wolga (rivier).
W.
Wallo p , tn. one, 1. Waal, Waalfithe vrouw.
Westmanie , f. Westermanland.
Westphalie, f. Westfalen.
Westphalien , m. •ne, f. Westfaler, Westfaalfche vrouw.
La Wetteravie , Wetterau.
Y.
Ypres, Tperen.
Z.
Zelande, f. Zeeland.
Zuric, m. Zurich.
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COMME LEURS PRIMITIFS.
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Infinitif.
Absoudre

Partic. present. i Participe passe.
• absolvant

absous, oute.

Acquerir

acqueranc

acquis.

idler

allant

and.

assaillant

assailli.

Astreindre
Avoir

asseyant ou as- assis.
scoyant

I ayant

I eu.

Boire

buvant

bu.

Bouillir

bouillaut

bouilli.

je bois, s. t.; nous buvons , vous
buvez, ils boivent.
je bous, s. t.; bouillons, ez, ent.
it brait, ils braient.

Braire
Bruire

bruyant

Ceindre

ceignant

ceint.

je ceins, s. t.; nous ceignons, ez.
enc.

chu.

Choir ou
Cheoir
circoncisant

circoncis.

Clorre
Conclure

concluant

clog.
ccinclu.

Cond.uire
Confire

confisant

confit.

Connoitre

connoissant

connu.

Coudre

cousant

cousu,

Courir(CouTre)
Couvrir

courant
couvrant

couru.
convert.

Craindre
Croire

croyant

cru.

Croltre

croissant
oueillant

crA.
cueilli,

Cuire
Dechoir

cuit.
cuisant
decheant , da- dean].
choyant

Circoncire

rabsous, S. t.; nous absolvons,
vez , vent.
racquiers, s. t.; nous acquerons „
res , acquierent.
je vais ou vas , tu vas , it va; nous
allow , vous allez , ils vont.
it appart
j'assaille, s. e.; nous assaillons, ez,
en t.
j'assieds , s. d.; nous assOyons , ez,
eat, on : j'asseois, s. t.; n. as.
seoyons , v. asseoyez , ils asseoicot.
se conjugue comme
j'ai, tu as, 11 a; nous avons, vous
avez, ils ont.

Apparoir
Abseoir

Present de l'Indicatif.

Conquerir
Construire
Contredire

Dhiire
Defaillir
Dire

disant.

defailli.
dit.

Dissoudre
Dormir

dormant

dormi.

E choir

dehdant,echoyant echu.

—

circoncis, S. t. ; nous circonci.
sons, ez, cut.
Clos; it clot.
je clos,
je conclus s. t.; nous concluons,
ez ,
se conjugue comme
je con.fis;" s. t..-*5, nous coufisons,
ez, ent.
je connois , s. t. ; nous Connoissons, ez, ent.
se conjugue comme
se conjugue comme
se conjugue coat=
je couds, tu couds , it coud 5 nous
cousons, ez, ent.
je cours , s. t. ; nous courons, ez, ent.
je couvre, s. e.; nous couvrons
es, cut:
se conjugue comme
je crois, s. t.; nous croyons, ez,
ifs crosent.
je crois, s. t. ; nous croissons, ez, ent.
je cueille, s. e. ; nous cueillons ,
ez, ern.
je cuis s. t. ; nous cuisons , ez, ent.
je dechoil, s. t. ; nous dechoyons
ou decheons , vous dechoyez ou
decheez, ils dechoient,ou decheent.
se conjugue comme
..... nous defaillons.
je dis, s. t.; nous disons, vous
Bites, ils disent.
se conjugue comme
je dors, s. t.; nous dormons, ez,
eat.
it 6choit.
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Imparfait.

Parfait defidii

Futur.

j Present du Subjonctir.

imperatif.
..............

.0.

j' absoudrai

j'acquis

j'acquerrai

rallai

j'irai

j'assaillois

l'assaillis

j'asseyois cm
j'asseoyois

j'assis

que j'assaille
j'assaillirai ou as. assaille, etc.
saillerai
assieds
,
(veil
asseye
etc.
que fasseye.
j'asseyerai ou assierai, on asou fasseoie.
seoirai, etc.

j'absolvois
j'acquerois
j'allois

I

absous , qu'il absolve , que j'absolve
etc.
acquiers, qu'il acquiere, que facquiere
ak.qaérons,ez,accpierent
va , qu'il aiiie ; allons , que faille, les, le;
allez , qu'ils aillent.
que nous allions,
liez , lent.

ceindre.
j'avois

fens

je buvois

je bus

je boirai

je bouillois

je bouillis

bous , qu'il bouille etc. que je bouille
je bouillirai ou
bouillerai,
OM
it braira, ils brairout

aurai

.....

aie , qu'il ait ; ayons, que ale, que to ties,
ayez, qu'ils aient.
qu'il ait; que nous
ayons , que vous
ayez, qu'ils aient.
bois, qu'il boive, etc.

que je boive

it bruyoit, ils
bruyoient
je ceignois
je ceignis

je ceindrai

ceins, qu'il ceigne etc.

je circoncisois je circoncis

je circoncirai

circoncis , qu'il circon- que je circoncise
cisc etc.

je concluois

je conclus

je clorrai
je conclurai

cuire.
je coufisois

je confis

je confirai

confis, qu'il confise etc. que je confise

je connoissois

je connus

je connoltrai

connoit, qu'il connoisse que je connoisse
etc.

je cousois

je cousus

je ,coudrai

couds , qu'il couse etc. que je couse

je courois
je couvrois

je courus
je - couvri

je courrai
je couvtirai

cours, qu'il coure etc
que je coure
couvre, qu'il couvre etc. que je couvre

ceindre.
je croyois

je crus

je croirai

crois, qu'il croie ete.

je croissois
je cueillois

je crus
j e cueillis

je crottrai
je cueiilerai

crois, qu'il croisse etc. que je croisse
cueille , qu'il cueille etc. que je cueille

je cuisois

je cuisis
je dechqs

je cuirai
je decherrai

cais, qu'il cuise etc.

que je cuise
que je dechoie

je defaillois
je disois

ie de faillis
'e dis

je dirai:—

Oa , qu'il dike etc.

que je die

absoudre.
je dorinois

je dormis

je dormirai

dors, qu'il dorme etc.

que je dorme

j'echus

recherrai

que je ceigno

Ira

conclus , qu'il conclue
etc.

que je conclue ,
cluic ns.

acquerir.
cuire.
dire.

que je croie

dire.

OM

P.M
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Infinitif.

Panic. present.

Eclore
ecrivant

1

Participe passé.
eclos.

it ec16t; ils eclosent.

&Ht.

recris , s. t. ; nous ecrivons, ez, ent.
se conjugue comme
se conjugue, comme
se conjugue comme
se conjugue comme
j'envoie,s, e; nous env oyons,ez,oient.
se conjugue comme
je suis , tu es, it est; nous som•
mes, vous etes , ils sons.

Ecrire
Empreindre
Enduire
Enfreindre
s'Enquerir
Envoyer
Epreindre
Etre

&ant

eta.

Exclure
Faillir

fa ilia aet

exclu,et exclus.
failli.

Faire

faisant ou fesant fair.

Falloir
Feindre
Frire
Fair

• • • .
—
• • . • ,
fuyant

Gêsir
Hair
Itiduire
14struire
Idterdire

gisant
haissant
—
—

Introduire
Joindre
Lire
Luke
Maudire

•••••■■•• ■

fella.
_
frit.
fui.
hal.

—
—

—
lisant
luisant
maudissant

In.
mai.
maudit.

Meath

mentant

menti.

Mettre
Moudre

mettant
moulant

nth.
moulu.

Mourir

mourant

mart.

Mouvoir

mouvant

mu.

Me dire

Mitre

1 naissant

ne.

Noire
Offrir
Oindre
Ouir
Ouvrir
Paitre
Paroitre

out.

puissant
paroissant
partant

Partir
Peindre
Plaindre
Plaire
Pleuvoir
Pourvoir

plaisant
pleuvant
pourvoyant

Pouvoir

pouvant

Prddire
Prendre

prenant

Prevoir
Puer

puant

Present de l'indicatif.

se conjugue comme
je faux , cu faux , it faut ; nous
faillons , ez , ent.
je fais , s. t.; nous faisons , on fe•
sons, vous taites , ils font.
it faut.
se conjugue comme
je fris , s. t.
je Ns , s. t. ; nous fuyons , vous
fuyez ils fuient.
it et; ils gisent.
je hais , s. t. ; nous halssons, ez, ent.
se conjugue comme
se conjugue comme
se conjugue comme
se conjugue comme
se conjugue comme
s. t.; nous lisons, ez, ent.
je,
je luis , s. t.; nous luisons , ez, etc.
je maudis , s. t. ; nous maudissons ,
vous maudissez , ils maudissent.
se conjugue comme
je mens , s. t. ; nous mentous ez ,
enc.
je mets , s. t. ; nous mettons, ez, ent.
je mouds , s. d. ; nous moulons ,
ez , lent.
je meurs, s. t.; nous mourons
ez ils meurent.
je meus , s. t. ; nous mouvons , ez,
its meuvent.
je nais s. t. ; nous naissons ez,
ent.
se conjugue comme
se conjugue comme
se conjugue comme
11.1.■■••

se conjugue comme
je pais, S. t.; nous paissons , ez, ent.
me parois , s. t.; nous paroissons,
para.
ez , ent.
je pars , s. t.; nous partons, ez, ent.
parti.
se conjugue comme
se conjugue comme
t. ; nous platsons, ez, ent.
plugje pia's ,
it pleut.
plu.
je pourvois , s. t. ; nous pourvoypourvu.
ons , ez, ils pourvoient.
je
puis, ou je peux, tu peux,
pu.
peut; nous pouvons, vous pouvez , ils peuvent.
se conjugue comme
prin.

je prends , s. d.; nous prenons,
ez, ils prenuent.
se conjugue comme
je pue ou jepuv, ;.t. le reste regulier
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Imparfait.

Futur.

Parfait tiêfia I

Impiratif.

Present du Subjonctif.

sad,

ficrivois
ceindre.
cuire.
ceindre.
acquèrir.
ceindre.
fetois

recrivis

it 6e18ra
cleront
recrirai

je fns

je serai

le faitlis

je faudrai

ils
dais, qu'il derive etc.

qu'il &lose; gulls
eclosent
que ?derive

sois, qu'il soit; soyons, que je sois, s. t; que
nous soyons es,
soyez, qu'ils soient etc.
qu'ils soient.

conclure.
je faillois

je faisois ou fe• je fis
sois.
it failloic
it fallut
ceindre.

je feral

fais, qu'il fasse etc.

it faudra

que je fasse, etc. que
nous fassions, etc.
qu'il faille

je frirai
je fuirai

fris etc.
fuis , qu'il fuie etc.

que je fuie

je

hais, qu'il haisse etc.

que je haisse

je maudis

je Ural
je' luirai
je maudirai

Us, qu'il lice etc.
qu'il luise etc.
maudis , qu'il maudisse
etc.

que le lise
que je luise
que je maudisse

je mentois

je mentis

je mentirai

mens, - qu'i4mente etc.

que je mente

je mettois
je mourois

j e mis je "mettrai
je moulus je moudrai

je mourois

je mourns

je mourrai

le mouvois

je mus

je mouvxai

je naissois

je naquis

je flatus'

lucre.
courrir.
ceindre.
jP0111i3.
couvrir.
je paissois
je paroissois

je parus

e pattrai
je paroltrai

je foyois

je fuis

it gisoit
je baissois
cuire.
cuire.
dire.
cuire.
ceindre.
je lisois
je luisois
je -maudissois

je lus

dire.

je partis

lje partirai

mets , qu'il mette etc. que je mette
mouds ,
moule etc. que je moule
meurs ,

nteure etc, que je meureoht,se on..
rions, iez, meurent.
meus,
meuve etc. que je meuve, s. e.;
que nous mouvions,
ez, qu'ils meuvent,
nais, qu'il naisse etc.
que je naisse

pais
paisse
que je paisse
patois, (Wit paroisse, que le paroisse
etc.
pars , .qu'il pai
n etc.
que je parte

je partois
ceindre.
ceindre.
je plaisois
it pleuvoit
je pourvoyois

je plairai
je plus
it pleuvra
rl plut
je pourvus je pourvoirai

je pouvois

je pus

je pourrai

plais, qu'il paisse, etc.
qu'il pleuve etc.
pourvois , qu'il pourvoie
-etc.
qu'il paisse, etc.

je pris

je prendrai

prendels , qu'il prenne etc. que je prenne

que je plaise
qu'il pleuve

que je pourvoie
que je puisse „. etc.;
que nous puissions,
etc,

dire.
je prenois
voir, except

je prévoirai
je puerai

qu'il pue
S sea

Infinitif.
Reduire
se Repentir
Requerir
Resoudre
Restreindre
Rire
Saillir
Savoir

j Partici present.

Participe passé.

—
—
—
resolvant
—

—
—
_
rêsolu, et re.
sous, opgelost.

riant
saillant

ri.
sail%

J sachant

J su.

se conjugue comme
se conjugue comma
it sied; ils sieent

seyant

Servh
Forth
Souffrir
S uffire
Suivre
Surseoir, ousursoir
Taire
Teindre
Tenir

servi.
servant
sorti.
sortant
_.
suffi.
sufnsont
suivi.
suivant
sursoyant, sur- sursis.
seoyant
,taisant
tn.
—
—.
tenu.
tenant

Tisser
Traduire
Traire

trayant

trait.

Tressaillir
Vaincre

vainquant

vaincu.

Valoir

valant

vain.

Venir
Vatir
Vivre
Voir

vétant
'vivant
voyant

vetu,.
véCu.
vu.

'trout*

voulant

voulu,

sis.

...,

tissu.

—

—

.

se conjugue comme
se conjugue comme
se conjugue comme
t.; nous resolves's,
je rdsous,
ez, ent.
se conjugue comme
je ris, s. t.; nous rions, ez, ent.
it saille; ils saillent.
je sais, s. t., nous savons, ez, ent.

Seduire
Sentir
Seoir

tissant

Present de 1'Indicatif.

je sers, s. t. ; nous servons, ez, ,ent.
je sors , s. t. ; nous sortons , ent.
se conjugue comme
je suflis , s. t. ; nous suflisons, ez, ent.
je sais, s. t.; nous suivons , ex, ent.
j e sursois on sursois, s. t.; nous
sursoyons, ez, ils sursoient.
je tais , s. t. ; nous taisons , ez, ent.
se conjugue comme
je tiens s. t., nous tenons, QZ-,
ils tiennent.
je tisse, !etc.
se conjuglie comme
je trais , s. t.; nous trayons, ez,,
ils traidnt.
se conjugue comme
(je vaincS, s. c.i) nous vainqUons,
ez , enc.
t.; nousvalons, ez, ent
je vaux ,
se conjugue Connie
je vets, s. t.; nous vetons, ez, ent.
;je, is, s. t.; nous vivbns, ez, ent.
je vois,. s. t.; , nous voyons , bz ,
Hs voient.
je veuX,.x. t. ; nous youlons, von.
lez, ils veuleur.

Imparfelt. !Parfait Mini!
cuire
mentir.
acquerir.
je resolvois
ceindre.
je riois
it sailloit; ils
sailloient
je savois

imperatif.

?resent du Subjonetif.

je lesolus

je resoudrai

resous, qu'il resolve etc. que je resolve

je ris
11 saillit

je rirai
i1 saillira

n

je sus

je saurai

cache, qu'il sache etc.

cuire
mentir.
it seyoit ; ils
seyoient
je servis
je servois
je sortis
je sortois
couvrir.
je sufas
je suffisois
ie suivis
je suivois
je sursis
je sursoyois
je taisois
ccindre.
je tenois

Futur.

je tus
je tics

je trayois

it siera ; ils
sieront
je servirai
je sortirai

tie etc.

quo je ris
qu'il sailie
je sache

qu'il siee; qu'ils side=
I sers

qu'il serve etc.
■ sors, sorts etc.

que je serve
que je sorts

je suffirai
l e suivrai
je surseoirai

isuffis, qu'il sullies etc.
suis, qu'il suive etc.
qu'il sursoie etc.

je tairai

tais,

que je suflise
que je suive
que je sursoie ,
surseoie
sue je taise

je ticndrai

tiens qu'il tienne etc.

je trairai

tales etc.

sic, qu'il traie etc.

que je tienne, es, e.;
que nous tenion.:,
ties tent
que

traie

assaillir.
je vainquois

je va 7 nquis ije vaincrai

(vaincs)qu'ilvainque: etc. que je vainque

je valois

je value

je vaudrai

vaux qu'il y ank' etc.

tenir.
je vècois
je vivois
je voyois

ic yetis
je vacus
je vie

je vetirai
je vivrai
je verrai

je voulois

je voulus

je voudrai

ivis, , qu'll wive etc.
vois , qu'il vole etc.
veuillez etc.

que je vaille, s. e.;
que nous vallions
ez, qu'ils vaillent
que je vete
qne je vivo
qua je vole
que je veuille , s. c.;
que nous voulions,
ez , qu'i!s
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Heeren, handboek der gefchiedenis der oude ftaten , door Dorn &lien,
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Bum. in Acad. Gron. Prof., I. Leming.
Euripidis Medea , cum' adnAtat. Jr Lenting.
Jacobs, Grieltsch Leesboek voor eerstbeginnenden ten gebruike der
LatiinfChe Tcholen, Ate deel 2 Itukjes, 3de druk, door J. Leen, Rector
te Zwol.
— 2de deed , behelzende de gesohiedenis van Athene..
— 3de deel.
4d .deel: po&ifche afdeeling.
7'. Bergman , handwoordenboek der Grieksche taal, ten dienste der
fcholen 2 deelen.
Breider, Latijnsch Leesboek voor eerst beginnenden, ten gebruike der
Latijnfehe fcholen, 3de verbeterde druk.
Dorn' &Ten , Grammatica Lat ina in usum scholarum. In deze Grammatica. zijn tevens de eerste beginselen zoodanig behandeld dat de leerlingen van bet begin of geen ander leerboek noodig hebben.
Doting , Vertalingsproeven voor meer gevorderde Leerlingen in de
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fcha, het tweede deel bewerkt door B. F. Nagel, Rector te Tiel, be..
helzende eene korte fchets der Romeinfche Gefchiedenis , van de Itichting
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zijn onmisbaar voor de studerende jeugd.
Jungst , Lexicon Latino-Belgicum ex majori Schelleriano aliisque
contractual in ufum lludiofae juventutis. Met eene voorrede van Prof. R.
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